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ভূমিকা 
আজ দিকে দিকে পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে জাতীয় জীবনকে নৃতন 

ভিত্তিতে স্বাপন করার উৎসাহ । এর কিন্তু ছুটো দিক আছে ঃ প্রথমত, 
পরাধীনতার ষেটা আসল গ্লানি তাকে বর্জন করা; দ্বিতীয়ত, সেই সঙ্গে 

দেখতে হবে পরাধীনতার যুগে পরাধীনতার সত্বেও আমাদের জাতীয় 

জীবনের উপর যে আধুনিক বিজ্ঞানের আলো এসে পড়েছিল পরাধীনতার 
গ্লানি কাটাবার উৎসাহে যেন এ আলো! নিতিয়ে না ফেলা হয়। 

পরাধীনতার কালো মেগ্রের পাশে এটি ব্ূপোলী পাড়। এটুকুকে বাদ 
দিলে জাতীয় জীবনের নৃতন ভিত্তি কাচা থেকে ষাবে। 

বাংল। ভাষায় লজিকের বই প্রকাশ করবার পিছনে এই ছুরকষেরই 
তাগিদ আছে। পরাধীনতার চাপে আমর! মাতুভাষাকে প্রায় ভুলতে 

বসেছিলুম ; সেটা হঙ গ্লানির কথা । তাই বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ 
করতে হবে। কিন্তু তাই বলে পাশ্চাত্যের “লঙ্জিক” নামের যে স্বতন্ত্র 

বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে সে বিজ্ঞানের আলোচনাকে বিগ্যারথীজগৎ থেকে 

বিতাড়ন করবার চেষ্টা গহিত হবে। তাই বাংল ভাষায় “লজিক” 

সম্বন্ধে বই লেখবার তাগিদ । 

“বাংলা ভাষায়”? “লজিক” । এখানে ছুটি প্রশ্ন ওঠে_একটি 

“লজিক* নামক বিজ্ঞান সম্বন্ধে, আর একটী “ভাষা” সম্বন্ধে | 

প্রশ্ন উঠতে পারে-_-বিজাতীয় লজিক নিয়ে আলোচন! আর কেন? 

আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকরা যে-সব আলোচন! করেছেন সেই 
সব আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করাই কি আজকের কাঁজ নয়? তার 

উত্তর হচ্ছে এই ষে, প্রাচীন দার্শনিকদ্দের কথা আক্গ "ুনরুজ্জীবিত নিশ্চয়ই 



4৩ ভূমিকা 

করতে হবে কিন্তু পাশ্চাত্যের লজিককে বাদ দিয়ে নয়। তার কারণ 

এই যে, পাশ্চাতোর লজিক যে-রকম একটা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের 

পর্যায়ে উঠেছিল আমাদের দেশে এই একই অর্থে ঠিক একই চাহিদা 

£মটাবার জন্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে সে-রকম কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠেনি । 

অনেকে ভূল করে আমাদের *ন্যায়শাস্ত্র”কে পাশ্চাত্য .লজিবের সঙ্গে 

সমান করাত চান; তার কারণ লজিকে আলোচিত অনেক সমস্যা বা 

সেই সব সমস্যার আনুষঙ্গিক অনেক সমন্তা আযাদের ন্যায়শান্ত্রে 

আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে “উদ্দেশ্য” ও “বিচার্ধ- 

বিষয়”--উভয় দ্রিক থেকেই গ্ায়শান্ত্র এবং লঙজিকের মধ্যে অনেক 

অনেক তফাত। 

ন্তায়শান্্রর “উদ্দেশ্ট'ঃ হল-_“মোক্ষ”। লজিক মোক্ষ নিয়ে মোটেই 

ব্যস্ত নয়; লজিকের উদ্দেশ্য হছুল- পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার । কি 

করে চিন্তাধারাকে ঠিক পথে প্রবাহিত করলে মানুষ হবে যাথার্থর 

অধিকারী এই হল 'লঙ্জিকের প্রব আদর্শ । ন্যায়শান্মে এই নমস্তা নিয়ে 

যতটুকু আলোচনা তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক_'নিছক 

চিন্তাপদ্ধতির আদর্শ নিয়ে কোন স্বতন্ত্র বিজ্ঞান রচনা করবার কোন 

উৎসাহ আমাদের দেশের প্রাচীনদের ছিল না। থাকবার কথাও নয়। 

কেননা পাখিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ বলে মানবার মত মেজাজ 

তাদের নয়। 

_ লজিকের সঙ্গে ভ্যায়শান্ত্রর “বিচার্ধ-বিষয়ের* দিক থেকেও অনেক 

প্রভেদ। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে বিজ্ঞান ততই ঝুঁকছে 

(90019115900) বিশেষজ্ঞতার দ্িকে। যেমন 81919£5 (জীববিষ্যা) 

ভেঙ্গে 90910 ( উত্ভিপ্রবিষ্ঠা) ও 90195 ( প্রণিবিষ্যা )। 

উভয়কেই বিভক্ত করতে করতে আরও সংকীর্ণ তর ক্ষেত্র নিয়ে নানান 

বিশেষতর বিজ্ঞানের হচ্ছে । পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রেই ওই রকম 



তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা /০ 

101011950991)5কে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে 16621)1)59103, 

02760910965, ঢ20156570091985, [,0510, 73501801985 প্রভৃতি 

শাখায়-_ প্রত্যেকের সংকীর্ণ ক্ষেত্রেটি হ্বতস্ত্র। 

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে কিন্তু দর্শনের অঙ্গ হিসাবেই তর্কবিষ্ঠার 

সমস্তা,' ধতটুকু উঠেছে ততটুকরই আলোচনা হয়েছে-__তাও ঝৌকটা 

বরাবরই দর্শন-শান্বর উপর--পরমসতার স্বরূপ নির্ণয়ের উপর । বিশুদ্ধ 

জ্ঞান নিয়ে ঘেটুকু বৈজ্ঞানিক আলোচন1 সেটুকু প্রধানতই যেন বিশিষ্ট 
'দার্শনিক মতবাদের উপসিদ্ধান্ত | 

তাই যুরোপীয় *্লজিক»কে বাদ দেওয়! কল্যাণকর হবে না। এই 

গ্রন্থে যুরোপীর লর্জিকের আলোচনাই রইলো । অবশ্ঠ লজিকের সমস্থ 

নিয়ে আমাদের প্রাচীন দার্শনিকরা যে সব গভীর ও জ্ঞানগর্ভ কথা 

বলেছেন আমাদের দেশের প্রতোক ছাত্ত্রর পক্ষে দেই সব কথার সঙ্গে 

পরিচিত হওয়! প্রয়োজন । গ্রস্থর মধ্যে প্রসঙ্গ অনুসারে এই সব কথার 

কিছু কিছু অবতারণা আছে। [প্রথম খণ্ড--এফাদশ পরিচ্ছেদ $ ১৬ ও 

দ্বিতীয় খণ্ড-_-পঞ্চম পরিচ্ছেদ $ ১২ দ্রষ্টব্য ] 

দ্বিতীয় সমস্যা হল “বাংলায়” লজিকের বই লেখার সমন্তা। ভাষার 

দিক দিয়ে এখানে দুটি গুশ্্ উঠে । প্রথমত, চলতি ভাষায় লিখবে! না 
সাধুভাষায় লিখবো? দ্বিতীয়ত, কি রকম পরিভাষা ব্যবহার করা হুবে? 

আমি তো! ব্যক্তিগতভাবে চলতি ভাষারই আশ্রয় নিয়েছি । আধুশিক 
বাংলা সাহিতো চলতি ভাষার দাবি অনিবার্ধভাবে ত্বীকূত হয়েছে। 

রবীন্ত্রপ্রতিভার কল্যাণে বাংলা সাহিত্যে আজ চলতি ভাষার রীতিমত 

এতিহা গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া লজিক কতকট৷ ছুরূহ পাঠ্যবিয়য় 

তাই বাংলায় এই ছুরহ বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে ভাষা ষতটা 

সহজ কর! যায় ছাত্রর পক্ষে ততই কল্যাণের হবে। ছৃুর্ধহ বিষয়কে 

নুহ ও গুরুগন্ভীর ভাষায় প্রকাশ করলে ছাত্র মনে প্রতিবন্ধ বাড়বে, 
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বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করার সন্তাবন। কমবে। চলতি ভাষায় লিখতে, 

গেলে বিয়য়ের গাভীর্ধ-হানি হতে পারে এ আপত্তি রবীন্দ্রনাথের 

“বিশ্বপরিচয়” কিংবা অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের “কাবা-জিজ্ঞাসা” প্রকাশের 

পর নেহাতই হান্তকর শোনাবে । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বপ্ধে বাংলা বই 
লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বই যেন সাধারণ-বোধা হয়। সারণ- 

বোধা করতে হলে সাধারণের ভাষায়--চলতি ভাষার--লেখাই উচিত । 

শেষ কথা--পরিভাষার কথ! । যতদুৰ সম্ভব বাংলা পরিভাষ৷ 
ব্যবহারের উৎসাহ ছেড়ে ইংরাজীতে ব্যবহৃত শব্ই আমি বাবহার 

করেছি। তার প্রধান কারণ এই যে, বিশ্ববিগ্ভালষের কতৃপক্ষদের দ্িক 

থেকে এখনও পরিভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হয়নি। দ্বিতীয়ত, 
সংস্কৃত থেকে পরিভাষা আহরণ করতেও বিপদ অ।০হ | সংস্কৃত দর্শনের 

বহু শব্ধর অর্থ লোকব্যবহারের মধ/স্থতায় আজ অনেকখানি পরিবতিত | 

যেমন "[০৪* শব্দর পরিভাষ। হল “বিজ্ঞান” । কিন্তু “বিজ্ঞান” শবকে 

উক্ত অর্থে বাবহার করতে গেলে বিপর্যয় বাধবে। তৃতীয়ত, আমার 

আশ! যে, অন্তত এমন কিছু ছাত্র নিশ্চয়ই থাকবে যারা পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতদের লেখা মুল বই পড়তে উৎ্স্থক হবে। প্রধান শবগুলির সঙ্গে 

আগে থাকতে পরিচয় থাকলে অনেক স্থবিধা হবার কথা। তাই 

যুরোপীয় লঙ্জিক সম্বন্ধে বংলা বই লিখতে বলে যুরোপীয় লজিকে 

ব্যবহৃত প্রধান শব্বগুলি বজায় রাখা আপাতত মঙ্জলকর। পরে যখন 

সমস্ত মূল গ্রন্থের পরিভাষা-সমেত বাংল তর্জম। প্রকাশ করা সম্ভব হবে 

তখন অবন্থ অন্য কথা। 

কলিকাতা 

১*ই গৌব, ১৩৫৬ ভ্রীতোলানাথ রায় 
১ল। জানুয়ারী, ১৯৪৯ 
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ঢা 21120 ০৫ 150111৬০0801019--অনেকার্থতদোষ 
[7211209 ০ 019015001100750 1111015-- অধ্যাপ্য-হেতু দোষ 

[811909 ০৫ 1111016 112)07--অবৈধ-সাধ্য দোষ 
ঢ911205 ০1 111101 $117১0-অবৈধ-পক্ষ দোষ 

৮৪:৩০ 551192157১--শুদ্ধ হ্যায় 

111550 591195151)--মিশ্র হায় 
1117577)01010 11065---স্মতি-সহার়ক ছড়া! 



[২০৭0০৫1০:- আকারানম্তরণ 
[17500 অন্ুলোম 

]17)01750- প্র তিলোম 
39090901)5002] 5511951505- প্রাকলিক ন্যায় 
[015872061৮5 551195157)--বৈকলঙ্গিক হ্যায় 
[91151001077 দিকল হ্যায় 
0175170001৮5-_ধবংসমূলক 
5117)]7)15-- সরল 

0০770915,-_-জটিল 

[:77677027075- সংক্ষিপ্ত ভার 
আজ) 06 5511951570৮ ন্যায় শৃঙ্খল ২ যুক্তিমালা 

চ১19515551৮০- প্রগামী 
[২০575551৮০-_-প্রতীরগামী 
5০:1155- সংক্ষিপ্ত প্রগামী বুক্তিমাল! 
ঢ.010175151772- সংক্ষিপ্ত প্রতীরগামী বুক্তিসাল। 



তর্কবিদ্তা প্রবেশিকা 
প্রথম খণ্ড--নিগমন 

(7195000০0৮৩ 1,০8০) 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
তর্কবিগ্ভার সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়। 

8 ১, ভূমিকা : তর্কবিদ্ধা (1,০8০ )কাকে বলে? 

$ ২. জ্ঞান (1000%15086 ) ও তার উৎস। 

$ ৩. বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । 
প্রতাক্ষ জ্ঞানের আলোচন। কি তর্কবিচ্যায় অবান্তর ? 

3 ৪. চিন্ত। বাঁ মনন 1001) )। 
টাকা. ১. কী করে “সামান্ত-ধারণা” তৈরী কর! হয় 
টীকা, ২. পসাঁমান্ঘ-ধারণার” প্রকৃত স্বরূপ £ বস্ত-বাদ € [২59115 ), 
ধারণ।-বাদ (007)0610019119517% ) এবং নাম-বাদ € টব 01701109115178 ) 1 

১ চিন্তা ও ভাষা : তর্কবিস্া ও ব্যাকরণ। 
, চিস্তার আকার € ঢ০:) ) ও বিষয়বস্ত (0120061 )। 

, আকারগত যাধার্থ ও বাস্তব যাঁধার্থ (50170791200 112060181] 180) )। 

“ বিজ্ঞান (501570০6 )। 

টাকাঃ হুরকম বিজ্ঞান--বর্পনমূলক (70510%6) এবং আদর্শমূলক 
€ বব 01070905 )। 

ধ ৯», বিজ্ঞান (50190006) ও কল] (£70)। 

$ ১০ তর্কবিগ্ভার সংজ্ঞা! (19501019708. 

টীকাঃ আকার-গত ( €0:079] ) ও বস্ত-গত (115650151 ) তর্কবিস্া। ॥ 

১১, বিজ্ঞান ( 5০1০7800 ) ও কল! ( 4১£) হিসাবে তর্কবিষ্ভা । 

$ ১২. তর্কবিদ্ার বিভিন্ন সংজ্ঞা! । 
8 ১৩, তর্কবিদস্তার প্রয়োজনীর়তা॥ 
$ ১৪, তর্কবিস্তা ও মনোবিদ্যণ ৫ 1081০ 890 95501১01085 )। 
8 ১৫. তরকবিস্তা। ও অধিবিস্া ( 1.0810 5170. 1115191195108 

১ (৪) 

৩০১ 6০৮ ৩০১ ৩০৯ ০6৫ % 



তর্কবিষ্ঞ। প্রবেশিকা--নিগমন 

$৯4 ভুমিকা! £ তর্কবিষ্ঠা (1০8০) কাকে বলে? 

যে কোনো বিষয় পড়তে স্থরু করবার সময় ছাত্রদের পক্ষে কৌতূহল 
হওয়া স্বাভাবিক বিষয়টি ঠিক কী ত1 জানবার মন্বন্ধে। পতর্ক“বদ্যা” কাকে 

বলে? কি তার বিষয়বস্ত্র ? কো? পদ্ধতি 

অনুসরণ করে এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান পাওয়া 

সম্ভব? জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে এর 

সম্পর্কই বা কী রকম? এ সমস্ত প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিপদ 

এই যে গোড়াতেই এসব প্রশ্নর জবাব দেওয়া ঝড় কঠিন। এ বিপদ 

ষে শুধু তর্কবিদ্যার বেলাতেই আছে তা নয়, যে কোনো বিষয় সন্ধে 
প্রথম গঁংস্থক্য জাগার পরই এ বিপদের সন্মুধীন হতে হয়। শিশুর 

অনর্গল প্রশ্বে বিব্রত পিতামাতা যে বিপর্দে পড়েন তার সঙ্জে এই 

বিপদের তুলনা কর! চলে। পিতামাতা নিশ্চয়ই বোঝেন যে শিশুর 
সমন্ত কৌতৃহল নির্কপ্ত করা উচিত, কিন্তু তা যেন নিতান্তই অসম্ভব । 
কেন না শিশুর জ্ঞান বড় সংকীর্ণ, এবং সেই সংকীর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে 

তার সঘস্ত প্রশ্নর সছুত্তর গড়ে তোলা অসম্ভব। কোনে নিরুদ্ধি পিতা 

হয়ত বিরক্ত হয়ে শিশুকে ধমকে ওঠেন--জ্ঞান না বাড়লে সমস্ত জিনিস 

জানবে কেমন করে?” আর এরকম ধমক দিয়ে হয়ত মনে মনে 

নিজের বুদ্ধির তারিফ করে ভাবতে পারেন--কী জ্ঞানগর্ত কথাই না 
বললুম ! বুদ্ধিশুদ্ধি একটু বেশী থাকলে অবশ্ত এমন কথা৷ কেউ বলবেন 

না। বরং স্যার উইলিয়ম জোন্সের মা ছেলেকে যেমন বলেছিলেন 

সেইভাবে বলবেন ; “লেখাপড়া করে৷ বাছা, তাহলেই নব বুঝতে 

পারবে*। কিন্তু নিবুদ্ধি ধমকই হোক আর ন্মেহপূর্ণ সাত্বনাই হোক শিশুর 
চাহিদা কিছুতেই ভালভাবে মেটানে। যায় না। ব্যাপারটাই এমন থে এ 

চাহিদা মেটানো সর্ত&ই নয়। তর্কবিষ্ঠ। সম্বপ্ধে পাঠ্যপুস্তক লিখতে বনে বা 

সুরুতে নিখুত সংজ্ঞা 
দেবার বিপদ 



তর্কবিষ্তা কাকে বলে? ৩ 

ছাত্রকে তর্কবিদ্য। পড়াতে বনে গোড়াতে এইরকম বিপদে পড়তেই হয়। 

এ বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের যতক্ষণ না বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছে ততক্ষণ 

তাদের কেমন করে এক কথায় বল! যাবে তর্কবিদ্া কাকে বলে, কী তার 

সংজ্ঞা? অথচ এ সম্বন্ধে কিছুই না জ্জেনে ছাত্রই বাকেন তর্কবিষ্ঠা পড়তে 
চাইবে” তাই মোটের ওপর অবস্থা বড় সঙ্গীন। এই সঙ্গীন অবস্থা 

থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় ছাত্রদের সঙ্গে বড় জোর একট] রফা করা 

যায় : স্থরুতে যদিও তর্কবিদ্যার একট] নিভূলি সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব তবুও 

কাজ চালাবার মতো মোটামুটি বর্ণনা দিতেই হবে। 

(ইংরাজী “লজিক” শব্দর উৎপত্তি গ্রীক “[.,0106” শব থেকে । গ্রীক 

ভাষায় [08106 হল ”[.০£০5* শব্ধর বিশেষণ । এবং “[,0£০5" শব্বর 

* অর্থ হল“চিস্ত।* বা চিন্তার বাহন “শব্ব”। "[,০£০৩৮ 

ব্রললে যে “চিন্তা” এবং “শব্ধ” ছুইই বোঝার, 

তার থেকেই প্রমাণ হয় “চিস্তা"র সঙ্গে “ভাষা”র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

অতএব, শব্ার্থর দিক থেকে বলা চলে : ভাষায় প্রকাশিত চিন্ত। সম্বন্ধে 

বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামই হল “লজিক” বা “তর্কবিভ্ভাগ। 
শচিন্ত/” বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সকলেরই একট। মোটামুটি ধারণ! 

আছে। ষেমাননিক ক্রিয়ার সাহাযো মানুষ জ্ঞান আহরণ করে তার 

নামই “চিত্ত” । কিন্তু এ রকম আমাদের মোটামুটি 

একটা ধারণ! থাকা সত্বেও “চিন্তা” বলতে ঘে 

ঠিক কী বোবায় তা নিয়ে অনেক আলোচন। 
করা দরকার; কিছু পরে আমরা সে আলোচনা করব। [এই পরিচ্ছেদ্দের 

$ ৪, পৃঃ.১২, দ্রষ্টব্য] । সাধারণ বর্ণনার খাতিরে, 

আপাতত “চিন্তা?” শব্দর পৰিবর্তে “তর্কপদ্ধতি” 

ব।! “অন্থমান* শব! বাবহার করা যায়। তাহলে 

বলা চলে, ভাষাক্ম প্রকাশিত তর্কপন্ধতি এজং আরও. কয়েক 

“লজক” শব্দর উৎস 

তর্কবিদ্যা। হল চিন্তা- 
বিষয়ক বিজ্ঞান 

তর্কবিদ্তা! হল তর্ক- 
বিষয়ক বিজ্ঞান 



৪ তর্কবিদ্া প্রবেশিকা--নিগমন * 

রকম আনুবজিক বিষয় নিয়েই অর্কবিভার আলোচনা ॥ 
তর্কবিদ্ঠার এই অস্থায়ী সংজ্ঞাকে খুটিয়ে বিচার কর! যাক £ 

তর্কপন্ধতি কাকে বলে? জান! বিষয় থেকে অজান। বিষয়ে 
বাবার নামই “তর্কপদ্ধতি” বা “অন্ুমান”। জানা বিষয়টুকুকে 
তর্কপদ্ধতির “উপাত্ত” (85 ) এবং অজানা বিষয়কে এ 'পদ্ধতির 

“সিদ্ধাস্ত৮ (০0101051018 ) বলা চলে। ধরো, 

একটি শিশুর জন্ম সংবাদ পাওয়া গেল। তর্ক 

করে আমর। এই সংবাদ থেকে সিদ্ধান্ত করতে 

পারি ষে একদিন না একদিন তার মৃত্যু হবে। এখানে তর্কপদ্ধতির 

মালমশল। কি? এক, শিশুর জন্ম সংবাদ এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের জ্ঞান 

ষে প্রত্যেক মানুষই মরণশীল। এই মালমসশ্পার ওপর নির্ভর করে 

আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি যে একদিন ন! একদিন তার মৃত্য হবে। 
তাহলে, গুছিয়ে বলতে গেলে তর্কপদ্ধতিট। এই রকম দ্রাড়াবে ঃ 

প্রত্যেক মাচুষই মরণশীল 

নবজাত শিশুও মানুষ 

অতএব, নবজাত শিশুও মরণশীল 

আর একট! উদাহরণ নেওয়া যাক £ পথিক দেখলো আকাশে মেঘের 

ঘনঘটা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মনে মনে তর্ক করে সে বুঝতে পারল এবার 

বৃষ্টি নামবে, আশ্রয় খোজা দরকার । অতএব দেখ যাচ্ছে যে প্রত 
জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে পরোক্ষ জ্ঞানএ উপনীত হুবার 
নামই *তর্কপন্ধতি” ব। “অনুমান”। “প্রত্যক্ষ” আর “পরোক্ষ” জান 

কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা দরকার। [ এই পরিচ্ছদের $ ২, পৃঃ ৬, এবং 

$ ৬, পৃঃ » ভ্রষ্টব্য ] 

অবশ্ঠ তর্কপদ্ধতি মাত্রই যে'নিভূল হবে এমন কোন কথা নেই। 

এ পদ্ধতি নিতূ'লও (02:5০) হতে পারে ভূলও (25- 

ভর্ক মানে জানা থেকে 

নাজানায় যাওয়া 



তর্কবিস্তা কাকে বলে? € 

৩০2:6০6) হতে পারে। অজানা সন্বন্ধে অনিশ্চয়তা একেবারে 

দুর করা অসভ্ভব। আকাশে মেঘের ঘনঘটা হয়ে এলেও হঠাৎ 
কালবৈশাখীর ঝড়ে সে মেঘ উড়ে যেতে পারে ; 

তর্ক অভ্রান্ত হতে 
পারে, জু হতে বুট তাহলে আর হুলই না। এক্ষেত্রে মানতেই 

পারে ; তাই তর্ক- হবে তর্কপদ্ধতি তুল হয়েছিল। অতএব, 

বিভা যাঁখার্থ তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরী তা হল 
অ(লোচন! 

সভ্য এবং মিথ্যার গ্রশ্ন। লঙ্জিক যদি তর্কপদ্ধতি 

নিয়েই আলোচনা করতে চায় তাহলে কী ভাবে তর্ক করলে যাথার্থ বা 

অভ্যতা (7000) পাওম! সম্ভব তা সব চেয়ে ভালে করে এখানে ভেবে 

দেখতে হবে। [ এই গাঝচচ্ছদের $ ৭, পৃঃ ২১ ভষ্টব্য ] 

তাছাড়া, যে কোন তর্কপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় তার 

মধ্যে কয়েকটি “তর্ক-বাক্য” বা *[2:009516017* বর্তমান। এই তর্কবাক্য 

৪ রায়ে মোটামুটি ব্যাকরণে »ফ্কে “বাক্য” বা 
*তর্ক-বাকা"্ও “অনুমান” 96166005 বলা হয় তারই অনুরূপ। যে 

সম্বন্ধে আলোচনা ; উদাহরণ ছুটি দেওয়। হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটিকে 
তাছাড়াও বিশ্লেষণ করলে তিনটি তর্ক-বাক্য পাওয়। যায় £ 

(১) সমস্ত মানুষই মরণশীল, (২) শিশুও মানুষ, এবং (৩) শিশুও 

মরণশীন। অতএব, তর্কপন্ধতি নিয়ে বিচার করতে বসে তর্কবিষ্যায় 

“তর্ক-বাকা” সম্বন্ধে আলোচনাও তুলতে হয়। আবার, একটি তর্ক- 

বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে “পদ” (76005) পাওয়া যায়। এই “প* 

ব্যাকরণে যাকে “শব” বলে তারই অনুরূপ । ঘ্মান্ুষ মরণশীল”--এই 

তর্ক-বাক্যে মাজুষ* এবং “মরণশীলকে “পদ” বলা হয়। অতএব 

তর্কবিষ্ঠায় তর্কপন্ধতি সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে “তর্ক-বাক্য” বা 

15:0005161018 এবং “পদ” বা 70109 নিয়ে আলোচ্ভাও করতে হবে। 

যদিও তর্কবিস্তার প্রধান উদ্দেস্ঠ হল তর্কপন্ধতির আলোচনা, তবুও এখান, 



৬. তর্কবিষ্ঠা গ্রবেশিকা নিগমন 

থেকে পদ” এবং “তর্ক-বাকোর", আলোচনাকে বাদ দেওয়া যায় না। 

তাই সাধারণত তর্কবিভ্তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর! হয় : “প?”- 

তত্ব, “তর্ক-বাক্য”-তত্ব এবং তর্কপন্ধতি-তত্ব। 

এ ছাড়াও, তর্ক করতে গেলে কয়েক রকম 

আরো কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়ে জ্ঞান থাক] দরকার ) যখা,, 
আমুষঙ্গিক বিষয় রে | 
সত্বন্ধে আলোচন। সংজ্ঞার্থ (10915100% ), বিভাগ (101%15102)১ 

পাম-প্রকরণ (7810119£ ), শ্রেণী-বিভাগ 

(01955150০90109) ইত্যা্দি। এ সবের আলোচনাও ষথাস্থানে কর! হবে। 

$ ২1 জ্ঞান ( ₹9০৬1585) ও তার উৎস। 

“জ্ঞান” কাকে বলে? বহির্জগতের কয়েকটি বস্তুর সঙ্গে 
আমাদের মনের কয়েকটি ধারণার যখন মিল থাকে, এবং 

* গ্রই মিল সম্বন্ধে মনে যখন বিশ্বাসও 
থাকে, তখনই “জ্ঞান” হয়েছে বলা যায়। 

অতএব জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি অংশ পাওয়া যায়; যথা-_- 

(১) মনে কয়েকটি পরস্পর-সংযুক্ত ধারণার অবস্থিতি ) (২) সেই ধারণার 

সঙ্গে মিল আছে এমন কয়েকটি বস্ত্র বঠিজগতে অবস্থিতি ; এবং 

(৩) উভয়ের মিল সম্বন্ধে মনে মনে বিশ্বাস । একট] সহজ উদাহরণ নেওয়া 

যাক £ আমর জানি আকাশে স্র্য আছে। কিস্তুজানা বলতে এখানে 

ঠিক কী বোঝায়? প্রথমত, স্র্য নামের প্রকাণ্ড এক অগ্নিগোলক 

সন্বদ্ধে আমাদের মনের ধারণা; দ্বিতীয়ত, বহির্জগতে এই ধারণার 

অনুরূপ এক বাস্তব স্র্ধ; এবং তৃতীয়ত, মনের ধারণা ও বাস্তব তুর্ধর 

মধ্যে মিপ সম্বদ্ধে বিশ্বাস । যদি এই তিনটি অংশর যে কোন একটির 

অভাব ঘটে তাহল্ঞ্জোন থাকতে পারে না। 

“জ্ঞান” বলতে কী বুঝায় তা আমর! সবাই মোটামুটি জানি ॥ 

জান কাকে বলে? 



জান ও তার উৎস ্ 

বিছ্যাতের ঝলক আমর যখন চোখে দেখি তখন জানি আলোর সংবাদ 
বজ'নর্ধোষ যখন শুনি তখন জানি শবর কথা) আম হখন আহম্বাদ 
করি তখন জানি ষে আম খেতে মিষ্টি; গোলাপ ফুলের গন্ধ শুকলে 

জানতে পারি ফুলটি সুগন্ধ; বরফের টুকরে! 
দৈনন্দিন জীবন থেকে স্পর্শ করেঞ্জানি বরফঠাণ্ডা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। 
দৃষ্টান্ত £ জিহব।, ত্বক, এই ইন্দট্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে জান 

আসে। কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও জ্ঞান 
আসার আরও নানান পথ আছে । নিজেদের মানসিক অবস্থার কথাও 
আমর] জানি । আমর! জানি কখন আমাদের মনে হয় সখ, কখনও দুঃখ, 
কখনও রাগ, কখনও দ্বেষ। এ সমস্ত জ্ঞানক্ই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। শুধু 
তাই নয় ঃ ধরো, সকাল বেলাম্ম উঠে দেখলুম মাঠ ভিজে, আকাশে 
মেঘ, গাছের পাতা থেকে ফৌট। ফোটা জল পড়ছে; এসব দেখে জানতে 
পারলুম রাত্রে যখন ঘুমে”আচ্ছন্ম ছিলুম তখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছে 
কিছ, দুরে ধোয়া! দেখে জানতে পারলুম আগুন লেগেছে। কারুর মুখ 
আনন্দে জল দেখলে জানতে পারাযায় তার মন সুখে ভরপুর । 

কুকুরের লেজ নাড়! দেখলেই জানা যায় তার প্রাণে ফ,তি লেগেছে। শুধু 
এই রকমই বা কেন? আমরা জানি পৃথিবী হুর্ধক প্রদক্ষিণ করে যদিও 
পৃথিবীকে, আমরা।ষে ভাবে দেখি তাতে মনে হয় পৃথিবী স্থির রয়েছে। 
যদিও উত্তরমের বলে কোনো দেশ আমরা কখনে। চোখে দেখিনি তবুও 
জানি পৃথিবীতে এ দেশ আছে। আমর] জানি যে আমাদের জদ্মের 
অনেক অনেক আগে গ্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস্ (থৃঃ পুঃ ৪৬৯-৩৯৯ ) 
নামের একজন বিখ।াত দার্শনিক ছিলেন । অতএব মানতেই হবে যে সহজ 
প্রত্ক্ষে জান! যায় না এমন বহু জিনস সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান হয়। এই 
ধরণের জ্ঞানকে বলে পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান আবার ছুরকমঃ 

কোনোটা বা তর্কপদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া ( ফেমন ধুম দেখে বন্ধির কথা 
জানা ) কোনোটা বা আগুবাক্য ব। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখের কথা থেকে 
পাওয়! ( যেমন, প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস্ বলে দার্শনিকের কথ] জানা )। 

জ্ঞানের উৎস £ জ্ঞানের উৎস তিন রকম 
যথা, প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও আগ্তবাকা। 

(ক) প্রত্যক্ষ (10010060126 [0)051608 )ঃ জ্ঞানের বিষয়কে 

জ্ঞানের উৎস 



্ তর্কবিদ্তা প্রয়েশিকা--নিগমন 

মন যখন সোজাস্থজি জানতে পারে তখনই প্প্রতাক্ষ জ্ঞান” হয়। এই 
সোজানজি জানা দুরকমের, এক হল বহ্ছিঃপ্রত্যক্ষ ( 756০009] 

72156061020 ) এবং আর এক হল অন্তঃপ্রত্যক্ষ (11766107591 

(ও 021০6061019 )। বহিঃপ্রত্যক্ষর বেলাম 

মানপিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের বিষয় মনের ধাইরে থাকে; মন তাকে 

প্রতাক্ষ জ্ঞান জানে ইঞ্জ্রি়-র সাহাযষো । স্যর দ্বিকে চেয়ে 

আমরা জানতে পারি সুর্য আছে এবং সে স্থ্র্য 

আলোর উৎম। অন্তঃপ্রত্যক্ষে আমরা সোজান্থজি নিজেদের মানসিক 

অবস্থার কথা জানতে পারি; যেমন আমাদের স্থখ, আমাদের দুঃখ 

ইতাদদি। অতএব, প্রতাক্ষ দুরকম-_বহিঃপ্রতাক্ষ ও অস্তঃপ্রতাক্ষ। 

খে)ট অনুমান (11565161০6 ) £ জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎসের নাম 

“অনুমান” | কোন জ্ঞাত বিষয় থেকে এবং এই জ্ঞাত 

ভরা বিষয়ের সাহাযোই, কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান 

থেকে অনুমান পাবার নামই “অস্থমান”। অনুমানের পক্ষে 

গ্রয়োজনীয় এই যে জ্ঞাত বিষয়, তা সাধারণত 

প্রত্যক্ষর কাছ থেকেই পাওয়া। যেমন “ধুম” সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে 

“বহি” সন্বদ্ধে জ্ঞান পাবার নাম অনুমান । 

গে) আগ্তবাক্য বা “শব্ধ” (£00)01005 ) £ নির্ভরযোগ্য বাক্তির 

বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া যে জ্ঞান তার নাম “আগ্বাকা”। 

নিজের প্রতাক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে সাধারণ 

তা পতি ১৮ মানুষের সামান্তই জ্ঞান হয়। দেনন্দিন জীবনের 

এবং সাধারণ প্রয়োঞ্জনের পক্ষেও এটুকু জ্ঞান অপর্যাপ্ত, 

এবং এইটুকু জ্ঞানের গণ্ডিকে পেরিয়ে যাবার 

দরকার প্রামই পড়ে। কিন্তু এলোমেলো ভাবে পেরিয়ে যাবার চেষ্ট 

করলেই ত চলবে নী। সুচিস্ভিত পদ্ধতি অনুসারে সন্তর্পণে পেরিয়ে 



গ্রুত্যক্ষ ও পরোক্ষ জান ৬ 

বাবার চেষ্ট| করতে হবে। বিশ্বস্ত যাহ্ুষের বা! প্রতিষ্ঠানের কথায় 

বা লেখার ওপর নির্ভর করে নিজের জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডিকে নির্ভয়ে 

পেরিয়ে যাওয়া যায়। লোকের কথায় বিশ্বাস না করে উপায় নেই; 

তাই বলে যে-কোন লোকের যে-কোন কথায় 

নয়। আগে যাচিয়ে দেখতে হবে যার কথায় 

বিশ্বাস করতে চাই তিনি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য । ভাল করে যাচিয়ে 

না দেখলে অনেক সময় ভাবাবেগের বশে অনেকের এমন কথায় 

আমর! বিশ্বান করে বসতে পারি যা আসলে সত্য নয়। তাই 

আধ্ুবাক্য সম্বন্ধে খুব বেশী সতর্ক থাকা দরকার । 

আপ্তবাক্য 

$ ৩। বিভিন্ন প্রকীরের জ্ঞান- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । 
জ্ঞান দুরকম, প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ । অন্ত কোন জ্ঞানের সাহাষা ন। 

নিয়ে সোজাস্থজি কিছু জানাকে প্রত্যক্ষ (11079501966 157015086 ) 

বলে। প্রত্যক্ষ দুরকম, বহিঃপ্রত্যক্ষ ও অস্তঃ- 
জ্ঞানের প্রকাঁয় ভেদ £ 
(১) বহিবস্ত বা প্রত্যক্ষ। বহির্জগতের বিষয়কে সোজাস্থজি জানার 

মানসিক অবস্থাকে নাম বহিঃপ্রতাক্ষ; যেমন সূর্যকে জানা, চন্দ্রকে 
প্রত্যক্ষ করার ফলে ্ি 

ন কে সোজা রা তাল জী! জের মনের অবস্থাকে সোজাম্থজি 

জ্ঞান জানার নাম অস্তঃপ্রত্যক্ষ। যেমন নিজেদের স্থথ 

(২) অনুমান, শ্রুতি বা দুঃখ সম্বন্ধে জানা। 
এবং আগ্তবাকার 

পাওয়? পরোক্ষ জ্ঞান (146501876 1500 15086) 

জ্ঞানের নাম পরোক্ষ নানান রকমের হতে পারে, যথা অনুমান ও 

ক আঞ্তবাকা। অন্ুুমানকে পরোক্ষ জ্ঞান বল! হয় 

কারণ অন্ুমানে ঘ! জানি তা সোজানুজি জানি না, অন্য কোন জ্ঞানের 

সাহায্যে জানি ; যেমন ধূম দেখে বহ্ছিকে অনুমান করবার সময় ধুম সম্বন্ধে 

যে প্রত্যক্ষ জান তার সাহায্েই বহ্িকে জানিতে পারি। আগ্ত- 
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বাক্যকেও পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয় কারণ এখানেও যে জান হয় ত। 

সোজান্র্জি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান নয়; অন্ত কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের 

কথার সাহাযো পাওয়া জ্ঞান! যেমন ধরা যায় এঁতিহাপিক জ্ঞানের 

কথা । অমৃক যুগে অমুক দেশে অমুক রাজা রাজত্ব করতেন। সে 

রাজাকে আমর! কখনো! দেখিনি, তবুও তাকে আমরা শানি। 

কারণ, হয়তো এমন কোন লোক ধিনি তাকে ম্বচক্ষে দেখেছিলেন 

তিনি তার কথ! লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অতএব, সে রাঙা 

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সোজান্থজি জ্ঞান নয়, অন্তের লেখার মধ্যস্থ- 

তায় পাওয়া জ্ঞান। আগুবাকালন্ধ জ্ঞানের আর একটি উদাহরণ হল ধর্ম ।. 

ধামিক ব্যক্তি শাস্ত্র সাহায্যে ঈশ্বরের জ্ঞান পান, যদিও ঈশ্বরকে চোখে 
দেখতে পাওয়! যায় না। 

এখানে জেনে রাখা ভালো যে আগ্তবাকার দরুন যে জ্ঞান 

তাকেও “অন্যান” বলে বর্ণনা করা যায়। অমুক লোক ষা বলছেন 

তা নিশ্চয়ই সত্য, করণ লোকটি বিশ্বাসযোগ্য--মনে মনে আমরা'' 
এই রকম অগ্ছমান করি বলেই আগ্তবাক্যে বিশ্বাস করি। এক 
জনের কথায় আমরা বিশ্বান করি কারণ আমাদের মনে মনে এই 
বিশ্বান আছে যে আমরাও যদি তার মতো! সময় ও অধ্যবসায় বায় 
করে অনুসন্ধান করতে পারতুম তাহলে তিনি নিজে যা জেনেছেন 
ও বলেছেন আমরাও তা জানতে পারতুম। আসলে, বিশ্বের জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের তুলনায় একজন মান্থষের পরমায়ু অতি সামান্ত-_সারাজীবন 
ধরে চেষ্টা করেও সে সবকিছু জেনে ফেলতে পারে না। তাই 
নানান লোক নানান রকম জিনিস জানবার চেষ্টা করে এবং 
প্রতোকে অন্যান্তের জ্ঞানকে মেনে নেয় । নইলে, পৃথিবীর সবচেয়ে 
বড় বুন্ধমান লোকের পক্ষেও অন্ত সকলের সমস্ত কথা নিজে যাচাই 
করে দেখা অসম্ভব। আমর! প্রত্যেকেই যে পদার্থবিস্তা, রসায়ন, 
উত্ভিদ্বিদ্যা, জ্যোতিবিস্কা প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে পারি 
না, একথা তো স্্ট। বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
যাসব আবিফার করেছেন সেগুলি সবই যে নিজে আবিফার করে 
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বুঝবো এমন সম্ভাবনা কারুর পক্ষেই নেই। একমাত্র উপায় হল' 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন আবিষ্ধারকে স্বীকার করে নেওয়!। 
স্বীকার করে নেওয়া মানে গুধু এই ধে মনে মনে অনুমান করে 
বোবা যে তারা যেহেতু বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক নেইহেতু তাহাদের আবিষ্কার 
স্বীকার্ধ। অতএব সহজেই বোঝা যায় যে আপ্ববাকাকেও একরকম 
“অনুর্ন” বলে বর্ণনা করা যায়। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোচন! কি তর্কবিস্তায় অবান্তর ? একটা, 
প্রশ্ন প্রায়ই তোল! হয়--তর্কবিদ্যা কি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুরকম জ্ঞান, 

নিয়েই আলোচনা! করবে? এ প্রশ্ন উত্তরে সকলে একমত নন।, 

বু অধিকাংশর মতেই তর্কবিষ্ঠায় প্রতাক্ষজ্ঞানের 
তর্কবিদ্তার আলোচ্য * ক্্জলাচনা করবার দরকার নেই। তদের মতে 

১৮ ৰ হন তর্কবিগ্ভার প্রধান উদ্দেশ্ট হল “প্রমাণ” নিয়ে 

আলোচনা করা; অর্থাৎ কোন কথা সতাই 

প্রমাণ করা যায় কিনা তর্কবিদ্ায় তাই বিচারু করতে হবে। কিন্তু, 

সাধারণত গপ্রতাক্ষজ্ঞান মাত্রই সত্য-_-তার আর প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে 

না। যদি চোখের কোন দোষ না থাকে তা হলে চোখ দিয়ে মানুষ যা 

দেখে তা তো সতা হতেই বাধ্য । সেইভাবেই, অস্তঃপ্রত্যক্ষর সাহায্যে 

সাধারণ মানুষ তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ষে জ্ঞান পায় তাও সত্য ন৷ 

হয়ে পারে না। তাই এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রমাণের কথাই ওঠে 

না। এ সব বিষয়ের জ্ঞানকে যাচাই করবার জন্যে কোন জ্ঞান বা 

বিজ্ঞানের দরকার পড়ে না। কিন্তু যখনই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গঞ্ডি 
পেরিয়ে অনুমান ও আগ্তবাক্যের গপ্ডিতে গিয়ে পড়ি তখনই তুল-ভ্রাস্তিঝ 
সম্ভবনা! এসে যায়। মাঠ ভিজে দেখে আমর। অনুমান করি বৃষ্টি হয়েছিলো |. 

এ কথ! সত্যও হতে পারে, ভূলও হতেপারে । অতএব, প্রশ্ন ওঠে প্রমাণের ।' 

তাই যে মত অনুসারে তর্কবিদ্যা শুধু পরোক্ষ জাচুটার আলোচনা! করে_« 
প্রত্যক্ষ জানের আলোচনা করে না--সেই মতই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় & 
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8১৪, চিস্তা বা মনন €75০5812%) 

ভাষায় ব্যক্ত যে চিন্ত! সে সম্বদ্ধে বিজ্ঞানকেই তর্কবিদ্ভ। বলে। কিন্তু 
“চিন্তা” শবর নানান রকম অর্থ হতে পাবে । কখনো কখনো “চিন্তা” 

চিন্তা হল“নামান্ত" জান আর “জ্ঞান” দুটি শবকেই একার্থবাচক বলে ধরে 
নেওয়া হয়। কিন্তু “চিন্তা” বলতে তর্কপি'্যায় 

"সামান্য-জ্ঞান” (0619619] [00150£6 )-কেই বোঝায় । এই 

অর্থে “চিন্তা” হল নানান প্রকার জ্ঞানের মধ্যে এক প্রকার জ্ঞান । 
কোন বিশেষ বস্তু সম্বদ্ধে জ্ঞানকে “চিন্তা” বলা হবে না। “সামান্ত” 
( 015156758] ) বিষয়ক জ্ঞানকেই চিগ্ত1 বলা হবে। 

“চিন্তা” বলতে আবার কখনো কখনো শুধু চিন্তার পদ্ধতিকে 
€ 01090655 ০ 0811710178 ) বোঝায়, কখনো কখনো শুধু চিন্তার ফল 

বা পরিণামকে (9:০9৫8০6 0£ 0710101)6 ) বোঝায় । চিন্তার পদ্ধতি ও 
পরিণাম কী কী তা আলোচনা করা যাক। 

গ চিন্তার প্রথম ধরা যাক 40010০219৮1 0017০2191 মানে 

পাতে হল “সামান্ত-ধারণ1” | “একটি মানুষ” এবং 
৪ 8? সি মানুষ”-_-এই ছুটি শব্দে যে দুরকম বিভিন্ন 

ধারণ! বোঝায় তা নিশ্চয়ই মোটামুটি সকলেই বোঝে । “একটি মানুষ" 
বললে শুধু বিশেষ একটি লোককে বোঝানে! সম্ভব; কিন্ত শুধু “মাঠষ” 

বললে যে কোন লোককে বোঝা যায়, অথচ 

“সামান্য” ধারণা কোন একজন বিশেষ লোককে নিশ্চয়ই বোঝায় 
না। শুধু “মানুষ” বললে যে কোন মাহুষকে বোঝান সম্ভব, তার 
কারণ হল এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যা সমস্ত মানুষের মধ্যেই 
বর্তমান। এই লক্ষণগুলিকে “সামান্ত-লক্ষণ” বল! যায়। “মানুষ” 
শব যখন বিভিন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে শুধু এই ““লামান্ত” লক্ষণ- 
গুলই বোঝাতে চায় তখনই বলতে হবে “মানুষ একটি “সামান্ত- 
ধারণা” হিসাবে বাবহৃত হয়েছে। যে পদ্ধতি অন্ুলারে আমর মনে 

মনে 00106 তৈরী করি তাকেই বলে “0০0০270012১, এবং ষে 
জিনিসটি মনে মনে তৈবী হয় তাকেই বলে “00109০6130) 1 (0০15০50% 
€সামাগ্য ধারণ। )৫ভাবষার প্রকাশিত হলে ভাকে বলে ০12 
€পদ্)। 
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দ্বিতীয়ত, “]80813277্”। দুটি সামান্ত-ধারণাকে মনে মনে তুলনা 
কর] ব! সংযুক্ত করার যে পদ্ধতি তাকে বলে “অবধারণ” বা '808- 
25261 এই তুলনার ফলে মনে যে চিন্তার উদয় হয় তাকে বলে একটি 

082087918%| যথা, মনে মনে “মাজুষ” ও 

“মরণশীণ* এই ছুটি সামান্য ধারণাকে তুলুন 
করা যেতে পারে; এই তুলনা করবার ষে পদ্ধতি তাকে বলব 
“অব্টরণ”। এবং এই তুলনার ফলে বলতে পারি “মানুষ” হল 
মরণশীল”-_-এই ফলকে আমরা বলব "একটি অবধারণ”। [2 3080855€ 
(অবধারণ ) ভাবায় প্রকাশিত হলে তার নাম হয় 
[১1০১০518107 ( তর্ক-বাক্য )। 

তৃতীয়ত, *[২০301108”। (এক বা একাধিক অবধারণ থেকে 
এবং এই অবধারণ-এরই [নর্ভরে অন্য এক অবধারণে গিয়ে পড়ার নাম 

্ * হত “ঞ্তর্কশ বা "[২525092106” | যে নূতন অবধারণ 
রি হা পাওয়া যায় তাকে বলে একটি তর্ক ব৷ 
ঢ২5580751086 । অতএব, তর্কপদ্ধতির জন্যে একাধিক অবধারণ-এর 

প্রয়োজন। ভাষায় প্রকাশিত হলে [5৪5০)17,8-কে ইংরাজীতে 
বলে £888755288 । ভাষায় প্রকাশিত “অবধাঞ্চণ”-এর নাম যেহেতু 
*তর্ক-বাক্য” সেইহেতু মানতে হবে একটি £810327)0-এর জন্যে 
একাধিক তর্ক-বাক্যের প্রয়োজন । যে তর্ক-বাক্য থেকে সুর করা হয় 
তাকে বলে 0:9100159 বা “আশ্রয়-বাকায* এবং যে তর্ক-্বাক্য শেষ পধস্ত 

পাওয়া ধায় তাকে বলে 00061185101, বা “সিদ্ধান্ত” । যথা_ 
আশ্রয়-বাক্য-_সমস্ত মান্তুষ হল মরণশীল। 

সিদ্ধান্ত--অতএব কোন কোন মরণশীল জীব হল. মানুষ। 
অবশ্ঠ সমস্ত তর্কে ষে একটিমাত্র আশ্রয়-বাকা থাকবে তার কোন 
মানে নেই; কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক আশ্রয়-বাক্যও বত'মান। 
যথা -- 

আবধারণ 

সমস্ত মানুষই হল মরণশীল 
সক্রেটিস হলেন একজন মানুষ 
অতএব, সক্রেটিস হলেন মরণশীল। 

এক্ষেত্রে প্রথম ছুটি তর্ক-বাক্য হচ্ছে "আশ্রয়-বাক্য” জ্রবং শেষটি “সিন্বাস্ত”। 
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টীকা. ৯. কী করে “সামাগ্য”ধারণা তৈরী করা হয়? 

0০73261১% বা পসামান্ত-ধারণ।” কী করে মনে মনে €&তরী করা তয় 
সে গশ্র অবশ্ত প্রধানত মনোবিগ্ভার প্রশ্ন, 

ভর্কবিষ্ঠার প্রশ্ন নয়। তবু এখানে সংক্ষেপে 
তার পরিচয় দেওয়া যাক। 

(১) তুলনা (6০181988150) : কয়েকটি বিশিষ্ট ৩*স্তকে 

পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় তাদের প্রত্যেকের মধোই 
কয়েকটি গুণ বা লক্ষণ বতর্গান, যদিও অনেকদিন থেকে তাদের 

পরস্পরের মধ্যে গ্রভেদও রয়েছে । যেমন, 
কয়েকটি মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা 
করলেই বোঝা যায় জীববৃত্তি (4£1110811 ) 
ও বুদ্ধিবৃত্তি ( [২৪৫-৪17-5 ) এই ছুই গুণের 

দিকে থেকে সকলের মধ্যেই মিল আছে, যর্দিও অপবাপর অনেক দিক 
থেকে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মিল নেই, যেমন স্থাস্থা, বুদ্ধি, 
চেহার] বা গায়ের রং, এমন কত কি। এই ভাবে তুলনা করার ফলে 
আমরা বুঝতে পারি, কোন কোন গুণ সকলের মধ্যে বত মান, এবং 
কোন কোন গুণের দিক থেকে তাঁরা বিভিন্ন । 

(২) পৃথথকৃকরণ (4১9885০8০75): সামান্-ধারণ! তৈরী 
করবার দ্বিতীয় ধাপ হল যে গুণগুপির দক থেকে পরম্পরের মধ্যে মিল, 
সেগুলিকে অন্থান্ত গুণগুলি থেকে মনে মনে পৃথক করে ফেলা । এই 

ক্রিয়ার নাম 4১৮50806100) । এইভাবে পৃথক্ 
'তাদের মুল গুণগুলি করে ফেলার ফলে যে গুণগুলির দিক থেকে 
আলাদা করে নিয়ে পরম্পরের মধ্যে মিল সেগুলির ওপর আমরা 

চিত্তনিবেশ করতে পারি। যথা, পৃথকৃকরণের 

ফলে মান্ষের নানান লক্ষণের মধ্যে থেকে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্িকে 
আমর! পৃথক করে এই গুধছুইটির ওপরই চিত্তনিবেশ করতে পারি। 

(৩) সামান্তীকরণ (09156151159 86০78) £ সামান্ত-ধারণা 

₹তরির তৃতীয় ধাপ হল মনে মনে ঠিক করে'ফেল! যে যে গুণগুলি মনে মনে 
পৃথক্ করে ফেলা হছে সেগুপি শুধুমাত্র পরীক্ষিত দৃষ্টান্তকটির মধ্যেই 

কী করে “সামান্', 

ধারণ! উৎপন্ন হয় 

কয়েকটী বিশিষ্ট বস্তুকে 

পরম্পরের সঙ্গে তুলন! 
কর 
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বর্তমান নয়, ওই জাতীয় সমস্ত দ্রব্যর মধোই বর্তমান। যথা, 
আমুরা হয়ত একশজন মানুষকে পরাক্ষা করে দেখি ছ তাদের সকলের 

মধ্যেই পজীববৃত্তি* ও পবুদ্ধিবৃত্তি” এই ছুটি 
গুণই বর্তমান। এর পর মনে মনে ঠিক করতে 
হবে যে এ গুণ ছটি শুধু ওই একশজন মানুষে 

বর্তমান নয়, সমস্ত মানুষের মধোই বর্তমান। এই পদ্ধতির নাম 
টা শরির বা সামান্তী করণ । 

€8) নামকরণ (51201798 ): ষে গুণগুলিকে এই ভাবে 
পৃথক্ করে নেওয়া হয়েছে এবং মনে মনে সার্বভৌম করে নেওয়া 

হয়েছে সেগুলির একটি নামকরণ কর! দরকার। 
এই নামকরণ হল সামান্ত-ধারণ! তৈরী করবার 
চতুর্থ স্তর। যথা, “জীববৃত্তি” ও “বুদ্ধিবৃত্তি” এই 

ছুটি গুণ একত্রিত করে আমরা! নামকরণ করি “মানুষ” । 

টীকা. ২. “সামান্য-ধারণা"্র প্রত ত্বরূপ 2 বস্ত-বাদ 
€ 2২5৪115) ), ধারণা-বাদ (0০০০০50851882%) এবং 

মাম-বাধ ( ০0117911517 ) 1 

'সেই গুণগুলিকে 

সার্বভৌম করে নিয়ে 

তার একটি নামকরণ 
কর। 

“সামান্য” ধারণাগুলির প্রকৃত স্বরূপ কী ?_-এ গ্রশ্্ ঠিক তর্কবিদ্যার 

নয়, দর্শনশান্ত্রের। দার্শনিকরা এ প্রশ্নর উত্তরে সকলে একমত 

নন। নানান দার্শনিকের নানান মত। সেই মতগুলিকে মোটামুটি 

তিন ভাগে করা যায় এবং এই তিনটি 
1 ভাগের নাম বস্ত-বাদ ( [২৫211570 ), ধারণা- 

বাদ ( 00170206821150 ) এবং নাম-বাদ 

( 07011581150) )। 

1591157 বা1! “বস্ব-বাদ” মত অনুসারে প্রত্যেক 

সামাগ্-ধারণার অনুরূপ একটি দ্রব্য বাস্তব জগতে 
বর্তমান।. এই মত অস্সারে “মানুষ' বলে ছ্ী সামান্ত-ধারণা তার 
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অন্থরূপ একটি ত্রব্য বহির্জগতে আছেঃ সে দ্রব্য কোন বিশেধ মানুষ 

নয়, যদিও এই দরবার অংশীদার বলেই প্রত্যেক বিশেষ মানুষকে 

“মানুষ” বলে উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ মানুষের 

₹২০৪1197) মত অনুসারে যাসামাগ্য লক্ষণ তাই হল এই জুব্য, এবং এই 
০070]01গুলি বাস্তব 
বত সামান্ত লক্ষণটিই শেষ পর্যস্ত সত্য ও অপরি- 

বর্তনীয়। প্লেটো, এ্যরিষ্টটল্ ভৃতি 

চিস্তাশীলের! এই মতবাদ পোষণ করেন। 

(007096156581197 বা! “ধারণা-বাদ” মত অনুসারে সাধারণ- 

ধারণাগুলির কোনে! দ্রব্যসন্তা নেই; দেগুলি মনের 
“সামান্য” ধারণামাত্র । এক জাতীয় বু ত্রব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে 

যে গুণগুলি নাই--হয়ত একটির মধ্যে আছে 

০০906782119) কিন্ত অপর একটির মধ্যে নাই-_সেগুলিকে বাধ 
মত অনুসারে ০০০৪১ 
গুলি ধারণামান্র দিয়ে শুধু যে গুণগুলি প্রত্যেকটির মধ্যে বর্তমান 

“ সেগুলির জ্ঞানই হচ্ছে *সামান্ত-ধারণা” | 

“সামান্ত-ধারণ।” প্রধানতই চিন্তা রাজ্যের জিনিস, বহির্জগতে তার 

কোন দ্রবাসতা নাই। লক (1০০15) প্রমুখ চিস্তাশীলেরা এই 
মতবাদ পোষণ করেন । 

1০77155119 বা “নাম-বাদ” মত অনুসারে বহির্গিতে 
সামাগ্ত-ধারণার ভ্রব্যসপ্া বলে কিছুত নেইই, এমন কি 

চিন্তাজগতেও জামান্তা-ধারণা হিসেবে 
[ব002191150) মত এদের কোন অস্তিত্ব নেই। *সামান্ত- 

রা ধারণা” আর কিছুই নয়, কাজ-চালানি নামমাত্র । 
আসলে, সামান্ত-ধারণা বলে সত্যি কিছু 

নেই, মনের ধারপামাত্রই কোন না কোন বিশেষ-এর ধারণা । একজাতীয় 

নানান বিশিষ্ট ধারার মধ্যে সাধারণ অস্তিত্ব শুধু নামটুকুই। প্যান 
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বলপে মনে কোন না কোন বিশেষ মানুষের ধারণাই ওঠে; এমন কোন 

ধারণা ওঠে না যা প্রত্যেক যানুষের বেলায় প্রযোজা । তবু) বিভিন্ন 
মানুষের ধারণাকে একই “নাম” দেওয়। হয়, প্রত্যেক ধারণাকে বল! হয় 

মানুষের ধারণা । এই নামটুকুই হল সামান্য ধারণা । চ8010955 ও 

3০৮1 প্রমুখ চিন্তাশীলেরা৷ এই মতবাদ পোষণ করেন। ৯ .৮ 

-€ ৷ চিন্তা ও ভাষা ( 15008170200 187080585 ) 

“ভাষা” কথাটা নানান অর্থে ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে ব্যাপক 

অর্থে “ভাষা” বলতে নিম্মজাতীয় জীবের অক্ফুট চীৎকার, কাকলি ইত্যা দিও 
বোঝায় । যেমন, কথায় বলি, জীবজজ্তর ভাষা। মন্থষ্য সমাজেও, 

*বিদেশীর কাছে আমরা ভাবভঙ্গির সাহায্যে 

যন মনের ভাব প্রকাশ করি তখন একেও 

ভাষা বলা ষায়। লিলিপুটের দেশে গলিভার কী ভাবে মনের ভাব 

প্রকাশ করেছিলেন মনে আছে তো? তিনি ৰলক্তে চেয়েছিলেন তার 

ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, তাই ই করে মুখের কাছে আঙ্গুল এনে তাকে 

এই ভাব প্রকাশ করতে হয়েছিল। এই প্রকাশভঙ্গিকেও ভাষা বলা 
হয়। কিন্তু তর্কবিদ্যায় এই ধরণের স্থুল প্রকাশভর্গিকে “ভাষা” বলে স্বীকার 

কর। হবে না। পশুপক্ষীর অস্পষ্ট ডাক বা মানুষের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে 

প্রকাশ করা মনের ভাব, এমন কি মুক এও বধির 

ব্যক্তির প্রকাশওঙ্গিকেও, তর্কবিদ্ভায় “ভাষা” বল! 

হয় না। ভর্কবিষ্তায় অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়ে, ৷ সেই শব্দের প্রস্তীক 
হিসেবে ব্যবহ্থভ লিপি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশকেই “ভাষা” 
বলে। ভাষা দুরকম, কথিত ও লিখিত, এবং এই ছুরকম ভাষাই 
চিস্তাকার্ষের সহায়, এদের সাহাষ্যেই মানুষ চিন্তার আদান প্রদান করে। 

ভাষার আসল কাজ তাহলে চিস্তাকে ্রকনটি কর ও চিন্তার 

২ (1) 

ভাষার প্রকার-ভেদ 

ভাষার সংজ্ঞা 
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আদান প্রদান স্ুসম্পন্ন কর|। ভাষার সাহায্যে জটিল বিষয়কে বিশ্লেষণ 

করা সম্ভব, ভাষার সাহায্যে “সামান্ত ধারণ1* পাওয়া যায়, চিন্তার পদ্ধতি 

অনেক সংক্ষিগ্ধ হয়, অন্ত মানছষের কাছে নিজের 

ভাষার কাজ হল মনের ভাবধারা পৌছে দেওয়া যায়। লিখিত 
মা ভাষার সাহায্যে মনের গাবকে সঞ্চিত রাখা যায়, 

কর! অর্থাৎ যে সব মানুষ এখন আমার [মনে 

উপস্থিত নেই তাদের কাছেও নিজের চিন্তা 

পৌঁছে দেবার উপায় হল লিপিবদ্ধ ভাষা । 

প্রশ্ন উঠেছে : ভাষা বাদ দিয়ে চিন্তা করা একান্তই কি 
জম্ভব? এ প্রশ্ন অবশ্য তর্কবিদ্যার প্রশ্ন নয়, আসলে মনোবিদ্যার প্রশ্ন । 

এখানে শুধু বলে রাখা যায় যে যদিই ঝ! 

কয়েকটি প্রাথমিক ও পরল মনের ভাব ভাষ! বাদ 

দিয়েও সম্ভব হতে পারে তবু তর্কবিদ্যায় এই সব 

সরল ও প্রাথমিক মনের ভাব নিয়ে আলোচনা করা হয় না। সামান্য” 

চিন্তার ধারা ( ড617619] 10058100) নিয়েই তর্কবিদ্ভার আলোচনা, 

এবং এই জাতের চিন্তা উন্নত ভাষার সাহাধা ছাড়া সম্ভবই নয়। 

ভর্কবিষ্তা ও ব্যাকরণ (০810 ৪770 01517017787) £ তর্কবিদ্যার 

আলোচন। “চিন্তা” নিয়ে, ব্যাকরণের আলোচনা 

তর্কবিগ্ভায় ভাষ। ছাড়া 
চিন্তা বলে কিছু নেই 

যে সব নিয়ম সমস্ত ৪ 
ন্ ভ ও চগ্থা এ বেড ভাষা» নিয়ে। ভাষ। চিন্তার সম্পর্ক 

সব নিয়ম নিয়ে “সার্ক অন্তরঙ্গ । অতএব তর্কবিষ্তার সঙ্গে ব্যাকরণের 

ভৌম ব্যাকরণ” বা সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অবশ্যই এখানে কোন 
81731657521 £12,007 
2১৪-এর আলোচনা বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে আলোচন। করলে 

চলবে না, ব্যাকরণের এমন দিক নিয়ে 

আলোচন। করতে হবে ষ! প্রত্যেক ভাষার বাপারে প্রযোজ্য । অর্থাৎ, 

ভাষা ব্যবহারের" পসাধারণ” নিয়মকানুন নিয়ে আলোচন। করতে হবে) 
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বিভিন্ন অর্থবোধক শব্ধর সঙ্গে বিঙিন্ন ভাবের কী রকম সম্পর্ক তাই 
এই সাধারণ আলোচনার বিষয় । 

ভাষা কী ভাবে ব্যবহৃত হলে ভূুলভ্রাস্তির সম্ভাবনা থাকে না তাই 

হল ব্যাকরণের জিজ্ঞান্ত । তাই, তর্কবিষ্যা আর ব্যাকরণ ছুয়েরই ভাষার 

সঙ্গে রঃ সম্পর্ক । এই সম্পর্কের দরুন কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি তর্কবিদ্া] 

ূ ও ব্যাকরণকে প্রায় অভিন্ন মনে করেন । যেমন, 
তর্কপটীছ্যা। এবং ব্যাকরণ 
উভয়ন্ষেত্রেই ভাষা ড/179015 বলেন__ভাষা বাবহারের সংগতি 

নিয়ে আলোচন] কিন্তু নিয়েই লজিকের কারবার । কিন্তু, এ ধরণের 

টা মতবাদ একেবারে তুল। যদিও তর্কবিদ্যা ও 

« ব্যাকরণ দুয়ের সঙ্গেই “ভাষা”্র সম্পর্ক, তবুও 

এ দুয়ের মধ্যে পার্থকা প্রচ্ ৫ তর্কবিষ্থার আসল উদ্দেশ্ত হল “চিন্তা” নিয়েই 

আলোচনা কর! ১ “ভাষা যেহেতু চিন্তারই বাহক সেই হেতু ভাষার 

আলোচন! এখানে আনুষঙ্গিক ভাবে এসে পড়ে মাত্র । বিভিন্ন প্রকারের 

ভাষা ব্যবহারের তারতম্য নিয়ে আলোচনা করার উৎসাহ তর্কবিদ্যার 

নেই, কেননা ভাষার আলোচনা এখানে গৌণ। কিন্তু ব্যাকরণের 

বেলায় ভাষার আলোচনাই মুখ্য ও সর্বস্ব । তাই এ বিষয়ে তর্কবিগ্ঠার 

সঙ্গে ব্যাকরণের পার্থকা ভূললে চলবে ন1। 
,/ 

₹$৬। চিন্তার আকার ও বিষয়বন্ত (০, 704 
17910657 01 01708861801 

জড় পদ্দার্থ মাত্রেরই ছুটে৷ পিক আছে, এক হল তার আকার- 
গ্রকারের ( 7০110 ) দিক, আর এক হল তার বস্ত্র (7070661 ) দিক। 
“সোনার মোহর”কে আকার-প্রন্পারের দিক থেকে বলা হবে 
"গোলাকার" কিন্তু বস্তর দিক থেকে বলতে হবে “সোনা দিয়ে তৈরি ।” 
পৃথিবীর প্রতোক জিনিনকে ছুদিক থেকে দেখ সম্তষ্রী আাকার-প্রকারের 
দিক এবং বস্তর দিক। অবশ্য, এই দুটি দিকই পরস্পরের ওপর নির্ভর 
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করে--আকার বাদ দিয়ে বস্তুর অর্থ হয় না, বস্তর দিক বাদ দিয়ে 
আকারের দিকও অর্থহীন । তবুও অনেক সময় আকার-গ্রকার 

পরিবত্তিত না হয়েও বস্তর দিক থেকে একটি 
জড় পদার্থের আকার জিনিস পরিবতিত হতে পারে; আবার বস্তুর 
এবং বস্ত দিক থেকে এক থেকেও আকাব-প্রকারের 

দিক থেকে একটি জিনিস বদলে যেতে পারে। 
একই বস্ত দিয়ে তৈরী বিভিন্ন জিনিস আকার-গ্রকারের দিক মেকে 
বিভিন্ন হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে কয়েকটি জি:নস 
বিডিন্ন বন্ত দ্রিয়ে তৈরী হলেও আকার-প্রকারের দিক থেকে একই 
রকম। যেমন ধরা যাক, সোনার হাত-ঘড়ির নানান রকম আকার 
হতে পারে_-কোনটা বা চৌকো, কোনট! বা গোল; আবার 
সোনা, রূপো বা নিকেল-এর তৈরী তিনটি হাতঘড়িব চেহারাই গোল 
হতে পারে। 

+ | জড় পদার্থের যেমন ছুটে! দিক আছে--সাকার-প্রকারের দিক ও 

বস্তর দিক, “চিন্তার” বেলাতেও ঠিক তাই। “চিস্তার*ও দুটো! দিক। 
যে বিষয় সন্বন্ধে চিন্তা করা হয় তাই হল চিন্তার “বস্তর” 
দিক, এবং যে ভাবে চিন্তা কর! হয় তাই হল চিন্তার “আকার- 
প্রকারের” দ্িক। 

তর্কবিদ্যায় যে “ভাষায়-প্রকাশিত চিন্ত।” নিয়ে আলোচনা কর! হয় তা 

“পদ” “তর্ক-বাক্য” ও “অনুমান” এই তিন ভাগে বিভক্ত। 

৫ এই পর্দ, তর্কবাক্য ও অনুমান এদের প্রত্যেকেরই 

০ দুটো! দিক আছে। আকার-প্রকারের দিক 

থেকে “ঘট* নামক পদকে (0০95161৮6) “সদর্থক” 

এবং “ঘটাভাব*নামক পদকে প্নঞর্থক” (776890%6 ) বল! হয়। 

কিন্তু বস্র দিক থেকে এই পদগুলির অর্থকেই বোঝানো হয়। আবার, 

আকার-প্রকারের দিক থেকে “সমস্ত মানুষই মরণশীল” এই তর্কবাঁক্যকে 

গ্সামান্, (810156£581) ও “সদর্থক” (82717786156) বল! হবে, কিন্ত 
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বস্তর দিক থেকে এই তর্কবাক্যের অর্থকে বোঝানো হয়। একটি 
“অস্থমান”-এর উদাহরণও নেওয়া যাক-_ 

সমস্ত মান্থষ হল মরপশীল 

সমস্ত রাজা হুল মানুষ 

অতএব, সমস্ত রাজা হল মরণশীল। 

আফ্রীর-প্রকারের দিক থেকে এই অন্থমানকে “ন্যায়” (95110251509 ) 

বলা হবে। বস্তুর দ্রিক থেকে এর অর্থকেই বোঝানো হয় 

চিন্তার বেলাতেও, আকার-প্রকারের দিক থেকে একই থাকা সত্বেও 

বস্তর পিক থেকে চিন্তাটিত বদল হতে পারে; আবার বস্তর দিকে থেকে 

একই খাঁকা সত্বেও 'চিন্তাট আকার-প্রকারের দিক থেকে পরিবতিত 

হতে পারে। যথা, “সফ্ন্ত মানুষ হয় মরণশীল” এবং “সমস্ত কুকুর হয় 

মরণশীল”--এই ছুটি তর্কবাকে আকার-প্রকারের দিক থেকে 

এক, কিন্ত বস্তর দিক থেকে বিভিন্ন । আবাধ সমস্ত "মানুষই হয় 

মরণশীল” এবং *কোন মাহষই নধ় অমর” এই ছুটি তর্কবাক্য বস্তর 
দিক থেকে এক হওয়৷ সত্বেও আকার-প্রকারের দিক থেকে বিভিন্ন। 

তর্কবাক্যের বেলায় যা দেখানো হল “পদ” ও “অনুমান”-এর 

বেলাতেও তাই দেখানে যায়। 

$। আকার-গত যাথার্থ এবং বাস্তব যাথার্থ (০1751 
৪150 11515115117 )। 

চিন্তার বেলায় বস্তুর দিক ও আকার-প্রকারের দ্িক--এ ছুয়ের মধ্যে 

পার্থক্য কর! হয়; যাথার্থ বা 4:86 এর বেলষ্তও এরই অন্থরূপ 

পার্থক্য করা হুয়। 



২২ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা-_নিগমন 

চিন্তার “আকারগত বাথার্থ” € চা] ৮5) মানে 
হচ্ছে যে তার মধ্যে আত্মসংগতি €9516-5075518657)০5 

আছে, কোনরূপ আত্ম-বিরোধ (9৪1659050106012 ) নাই । 

এখানে শুধু প্রশ্ন তুলতেই হবে £ চিস্তাটি কি আত্ম-বিরোধী ? 
আত্ম-বিরোধ থাকলে তাকে চিন্তাই বলা যাবে না, তথাকথিত চিস্যাটি, 

তখন অর্থহীন শবর স্তপে পরিণত ধ্র। 

আকার-প্রকারের দিক যেমন বলা হয় “বন্ধা- পুত্র” কিশ্বা “সোনার 
থেকে যাথার্থর অর্থ 
লে জাদডি পাথর বাঁটা”। এ ধরণের জিনিস পৃথিবীতে 

শুধু যে নাই তাই নয়, এ ধরণের জিনিসের 

কথা চিন্তা করাই সম্ভব নয়। এটি যে মিথা তা এটাব চেহাঁর! 

দেখলেই বুঝতে পারা যায়; বাস্তব জগতে গিয়ে একে যাচিয়ে নেবার 

দরকার পড়ে না। ূ 

চিন্তার «“বাস্তব-য়াথার্থগ (1155715] বাত) ) মানে হচ্ছে 

যেচিন্তার সজে বহিজগতের মিল আছে। যদি কখনো দেখি 
আমাদের মনের চিন্তার সঙ্গে বহিবস্তর কোনে! মিল নেই--বহির্জগতে 

চিন্তার অনুরূপ কোনো বস্তু থাকতে পারে না 

বাস্তব যাধার্থর অর্থ তখন বুঝতে হবে বস্তর দিক থেকে চিস্তাটি 
হল চিন্তার সঙ্গে বস্তর রা 
সংগতি সত্য নয়, ভ্রান্ত । যেমন ধরা যায়, শশকশৃঙ্গ” 

বা “আকাশ কুহ্থম”। প্রাণপাত করে খুজলেও 

পৃথিবীতে শি-ওয়ালা £খরগোন বা আকাশে-ফোটা-ফুল খুঁজে পাওয়া 

সম্ভব নয়; তাই এ ছুটা চিন্তা ভ্রান্ত; একমাত্র কল্পনার অবাস্তব 

জগতে এ জাতের জিনিস পাওয়া যায়। বাস্তব পৃথিবীতে এদের 

সন্ধান মেলে না। সেই কারণেই এরা মিখ]া। কিন্তু দূর পাহাড়ে 
ধোয়া দেখে যখন শামরা জানি ওখানে আগুনও আছে তখন যদি 
সত্যি সত্যি ছেঁটে পাহাড়টা পর্যস্ত যাই তাহলে বাস্তব আগুন নিশ্চয়ই 



আকারগত যাথার্থ এবং বাস্তব যাথার্থ ২৩ 

দেখতে পাব। অন্থমানটিও নিভূল বলে প্রমাণিত হবে। কলম্বাস 

(১৪৫১-১৫০৬) বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে অন্থমান করেছিলেন ষে 

পৃথিবীতে একটি পঞ্চম মহাদেশ নিশ্চয়ই আছে--সে মহাদেশের কথ। 

তখন কেউ জানতো না। নিজের অনুমান অনুসারে সমুদ্রধাত্রার পর 

কলম্বাস সত্যিই সেই মহাদেশ আবিষ্কার করলেন; তার অনুমান বাস্তব 

ও নিল বলে প্রমাণিত হল। 

অতএব চিন্তার যাথার্থ (77:00) ) দুরকম হতে পারে । এক হল 

আকার-প্রকারের দিক থেকে যাথার্থ (01091 7000), আর এক 

হল বস্তর দিক থেকে যাথার্থ (102051791 

আকার-প্রকারের দিক 106) )। শতর্কপদ্ধতি” এক রকম “চিন্তা” । 
থেকে এবং বস্তুর দ্বিক 
বেকেতরররাধা অতএব তর্কপঞ্ধতির যাথার্থও ছুর্দিক থেকে 

বিচার করা যায়। প্রত্যেক তর্কপদ্ধতির জন্যে 

কয়েকটি নিধিষ্ট নিয়মকানুন আছে ; কোন তর্কপদ্ধতি যদ্দি সেই পদ্ধতি 

সম্বদ্ধে প্রযোজ্য নিয়মকাম্থনকে উল্লজ্ঘন না করে তাহলে আকার-প্রকারের 
দিক থেকে তা যাথাথ ব। সত্য বলে স্বীকৃত হয়। যথা_- 

সমস্ত মানুষ হল মরণশীল 

সমস্ত রাজ হুল মানুষ 

অতএব, সমস্ত রাজা হল মরণশীল। 

এই জাতীয় তর্কপন্ধতির নাম হল “ন্যায়” বা 99511981500 | ণন্যায়” 

তর্ক-পদ্ধতি সম্বন্ধে যা! নিয়মকানুন আছে তা সমন্তই এই তর্কপদ্ধতির 

বেলায় মান! হয়েছে । সেই কারণে আকার-প্রকারের দ্রিক থেকে একে 

যথার্থ বা নিভূলি বলে স্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়; বস্তর দিক 

থেকেও এ তর্কপন্ধতি নিল, কারণ এই তর্কপদ্ধতির প্রত্যেকটি বক্তব্যই 

বাস্তব পৃথিবীতে সত্য £ সমস্ত মানুষ সত্যিই নত্যই মরণশীল, সমন্ত রাজা 
সত্যিই মানুষ এবং সমস্ত রাজ! বাস্তবিকই মরণশীল। 



২৪ তর্কবিষ্া প্রবেশিকা--নিগধণন 

কিন্ত তাই বলে একথা বলা বার না বে বস্তরদ্িক থেকে 
ঘাথার্থ ও আকার-প্রকারের দিক থেকে 

যাথার্থ সব সময়ই একত্র বর্তমান। 
আকার-প্রকারে দিক থেকে নিভূলি হওয়া 

সত্বেও কোন তর্কপদ্ধতি বস্তর দিক থেকে ভ্রান্ত হতে পারে। (যেমন, 

সমস্ত মানুষ হল অমর 
সমত্য রাজ! হল মাহষ 
অতএব, সমস্ত রাজা হল অমর। 

এই তর্কপদ্ধতিতে 9511981970এর সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছে । তাই 

আকাব-প্রকারের দ্রিক থেকে একে নিতৃপি বলে স্বীকার করতে হবে। 

কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে এর মিল নেই-_সমস্ত মানুষ বাস্তবিকই অমর 
নয়, এবং সমস্ত রাজা বাস্তবিকই অমর নয়। ত্বতএব, এই তর্ক-পদ্ধাত 

আকার-প্রকারের দিক থেকে যাথার্থ হয়েও বস্তুর দিক থেকে ভ্রান্ত। 

একটি উল্টো! উদ্ধহরণও উল্লেখ করা যাক £ বস্ত্র দিক থেকে যাথার্থ 

হয়েও একটি তর্কপদ্ধতি আকার-প্রকারের দিক থেকে ভ্রান্ত হতে 

পারে। যথা- 

কোন মানুষ নয় সর্বজ্ঞ 

সমস্ত মানুষ হয় জীব 
অতএব, কোন জীব নয় সর্বজ্ঞ। 

বাস্তব পৃথিবীর দিক থেকে তর্কটি অত্রাস্ত ঃ সত্যিই সর্বজ্ঞ কোন জীব 

পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পন্যায়” নামের তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে যে-সব 

নিয়ম আছে সেগুলি এক্ষেত্রে মানা হয়নি। [পরে যখন “ন্যায়” 

নামের তর্কপন্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন দেখতে 

পাব এই ভূলের নাম দেওয়! হয় “[111016 11110”, পৃঃ ১৯০ ]1 

অতএব, বস্তর দিক থেকে অন্রান্ত হওয়া সত্বেও এই তর্কপদ্ধতি আকার- 

প্রকারের দিক খেকে ভ্রান্ত 

সর্বদা একত্র বত'মান 

নয় 



বিজ্ঞান ২৫ 

$ ৮ বিত্ঞান (9০57:০5) | 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান €5০157505 ) আর সাধারণ জ্ঞান 

(৮০৮5197 চ07০%5985 ); প্রকৃতির কোন বিশেষ বিভাগ 

সম্বন্ধে সুশৃঙ্ধল জ্ঞানকে “বৈজ্ঞানিক 
সাধাররু মানুষের শভীন” বলে। সাধারণ মান্তষের সাধারণ 
জ্ঞানে] সঙ্গে বিজ্ঞানের 
্ জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিষ্নোক্ত বিষয়ে 

প্রভেদ আছে £ 

(ক) একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির শুধু একটি বিশেষ 
 বিগাগকে জানতে চায়। কিন্তু সাধারণ 

বিজ্ঞান শুধু একটি মানুষের কোন বাচবিচার নেই, সৰ 
বিভাগের মধ্য 
নিজেকে আ'বদ্ধ রাখে রকম বিষয় সম্বন্ধে জানতে চায় সাধারণ 

মানুষ । 
যাকে সাধারণ মানুষ বল সে প্রকৃতির সবর্থকছু সম্বদ্ধে যেন কিছু 

কিছু জানে । বিডিন্ন গান্ডপালার কথা, বিভিন্ন জীবজন্কর কথা, মান্থষের 
ভাব-আবেগ প্রভৃতির কথা, খতু পরিবর্তনের কথা, নদীতে জোয়ার 
ভাটার কথ, চন্ত্র গ্রহণ স্থ্গ্রহণের কথা, ইত্যাদি প্রকৃতির প্রায় সব দিক 
সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান সাধারণ মানুষের আছে । একটি বিজ্ঞান কিন্তু 
প্রকৃতির শুধু একটি বিষয়ের কথাই জানতে চায়। উত্ভিদবিদ্যার উৎসাহ 
শুধু গাছগাছড়! সম্বন্ধে, প্রাণিবিষ্যার উৎসাহ শুধু জীবজন্ত সম্বদ্ধে, 
জ্যোতিবিদ্যার উৎসাহ শুধু গ্রহ নক্ষত্র স্বদ্ধে-_এইভাবে প্রত্যেকটি 
বিজ্ঞান প্ররুতির একটি বিশেষ দ্রিককে বেছে নিতে চায় এবং নিজের 
গপ্ডির বাইরে যাবার উৎসাহ কারুর নেই। এ কথা অবশ্ত ঠিক যে 
প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে পরস্পরের থেকে সম্পৃণ পৃথক করে ফেলা সম্ভব 

নয়; প্রকৃতির একটি দিক সম্বদ্ধে কিছু জানতে গেলে তার অপরাপর 
দিকের কিছু কিছু কথাও এসে পড়ে। তবু একটি বিশেষ বিজ্ঞান 
প্রধানত তার নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত, অপরাপর ঝ্ঞ্রানের যতটুকু কথা 

নেহাত ন তুললেই নয় তা নিতাস্ত গৌণভাবে তুলতে হয়। 



৬ তর্কবিদ্তা প্রবেশিকা-_-নিগমন 

(খ) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্ুশৃথল। জাধারণ মানুষের 
সাধারণ জ্ঞান নেহাতই এলোমেলো 
ও অসংবত। 

সাধাবণ মানুষ সবকিছু সম্বন্কেই কিছু কিছু খবর রাখতে চায়, 

কিন্ত কোন কিছুকে খু'টিয়ে, নিভূলি ও স্থসংযত ভাবে জানতে চায় না। 

তাই তার জ্ঞান কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংবাদের এলোমেলো৷ সুপ ছাড়া আর 

কিছুই নয়। কিন্তু বিজ্ঞান প্রত্যেকটি সংবাদের সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত 

সংবাদকে মিলিয়ে স্বশৃঙ্খল একটি পদ্ধতির মধ্যে সমস্ত জ্ঞানকে একীভূত 
ও নিয়ন্ত্রিত করে। ছোট ছোট ঘটনাকে বিজ্ঞান উপেক্ষা করে না; 

বরং এ ধরণের যত জ্ঞান পাওয়। সম্ভব তা জোগাড করে। কিন্তু শুধু 

জোগাড় করলেই তার কাজ শেষ হয় না। সংগৃহীত সমস্ত সংবাঁদকে 

পরস্পরের সঙ্জে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি স্শৃঙ্খল জ্ঞান গড়ে তোলাই 
তার উদ্দেশ্ট। 

(গ) বিজ্ঞানের জ্ঞান যাতে জম্পুর্ণ নিভু'ল হয় তার জন্যে 
নানান রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর! হয়। 

ডি ৪ কিন্ত সাধারণ জ্ঞানের এ দায়িত্ব নেই। শুধু 

চোখ বুলিয়ে ওপর ওপর যতটুকু জান! যায় 

ততটুকুই যথেষ্ট। 
জ্ঞান পাবার জন্তে সাধারণ মানুষ মোটামুটি অসতর্ক ভাবেই নিজের 

ইন্জ্রিয়গুলির ওপর নির্ভর করে; এমন কি নিজের মনের ভাবাবেগ ও 

কুসংস্কার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রভাবান্বিত করছে কি না তা পর্বস্ত ভেবে 

দেখতে চায় না। ঠবজ্ঞানিকের প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টা হল বিষয় 

সম্বগ্ধে সম্পূর্ণ তৃ্ব্যক্তির জ্ঞান পাওয়া । যাতে এ জ্ঞান সম্পূর্ণ নিভূলি হতে 
পারে তার জন্তে বৈজ্ঞানিক নানান রকম যন্ত্রর সাহাধ্য নেন। যেমন, 

গ্রহনক্ষত্রকে ভালো করে জানবার জন্তে বৈজ্ঞানিক “দুরবীক্ষণ” যন্ত্র 

স্থশৃঙ্খল জ্ঞান দেয় 



ছুরকম বিজ্ঞান ২৭ 

সাহায্য গ্রহণ করেন; বীজাণুকে ভালো করে দেখবার জন্তে বৈজ্ঞানিক 

“অণুবীক্ষণ” যন্ত্র সাহাধ্ গ্রহণ করেন। 

অতএব, জাতের দিক থেকে, জ্ঞান হিসাবে, সাধারণ 
জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ নেই। নিশ্চয়তার ' 

পরিমানের দ্দিক থেকেই দুয়ের মধ্যে 
সাধারণ আন আর পু পু জ্ঞানিক জ। 1 ম্্ বি ধার সু তীর ভফাও। বেজ্ঞানি টন সাধারণ নের 

প্রতেদ তুলনায় অনেক বেশী সুশৃঙ্খল স্থনিশ্চিত ও 

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। 

অন্তান্ত বিজ্ঞানের মত ন্তর্কবিষ্ঠাও এক রকম বিজ্ঞান। তর্ক- 

ধদ্ধতি ও কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথার 

আলোচনাই তর্কবিদ্ার বিষয়বস্ত । কী ভাবে 

চিন্তাপদ্ধতিগ্চলি নিভূলি হতে পারে দেই বিষয়ে স্থসংযত ও স্ুশিয়ন্ত্রিত 
আলোচনা করাই তর্ক ব্যার উদ্দেস্ত । অতএব, সাধারণ মানুষ যেভাবে 

চিন্তা করে বা তর্ক করে তার চেয়ে অনেক উচু স্তরের আলোচনা 

তর্কবিদ্যায় করা হয়। 

টীকা ঃ বর্ণন-মুলক ও আদর্শ-মুলক বিজ্ঞান-_-৮০৪7৮৩ 
210 শব 0107861565 ০০1180. 

তর্কবিগ্া হল বিজ্ঞান 

বিজ্ঞানকে ছুভাগে বিভক্ত করা হয়_-09310%2 ( পবর্ণন-মূল ক” ) 

ও [30.7720৪ ( “আদর্শযূলক” )। কোন বস্ত আসলে ঠিক 
কী রকম তা আবিষ্কার করা হল «বর্ণন-মূলক” বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু একটি বিষয় বা বস্ত ঠিক কী রকম হওয়! 
উচিভঃ সে আলোচন! “আদর্শ মুলক” বিজ্ঞানের । “কী রকম” 
এবং “কী রকম হওয়া উচিত”*-_এ ছুয়ের গ্রভেদ অস্টুস্তস্প্ট। এক 
হল বাস্তব নিয়ে কথা, আর এক হল আদর্শ নিয়ে কথা। যেমন, 



২৮ তর্কবিস্তা প্রবেশিক-_-নিগমন 

'আমাদের ঠিক কী করা উচিত তা আমরা মোটামুটী সবাই জানি, কিন্ত 
নব সময় কি সকলে ঠিক সেই কাক্জ করি? সর্বদ! সত্য কথা বলা 

উচিত, তবু সর্বদা সত্য কথা আমরা বলি না। অতএব স্পষ্টই বোঝা 

যাচ্ছে, গুঁচিতা সম্বদ্ধে বিজ্ঞান এবং বাস্তব সম্বন্ধে বিজ্ঞান বিভিন্ন। 

প্রথমটিকে আদর্শ-মৃূলক বিজ্ঞান বলে, দ্বি্ীয়টিকে 

বলে বর্ণন-মূলক বিজ্ঞান। [ 13070 1905৪ 

নাম এসেছে 450170শ শব্দ থেকে--150:00 

শব্দর অর্থ “আদর্শ” ]| অর্কবিষ্ভাকে আদর্শ-মুলক বিজ্ঞান বলতে 
হবে কারণ তর্কপদ্ধতি চিন্তাপদ্ধতির আদর্শ নিয়ে আলোচন। কবতে চায়। 

আমর! ঠিক কী ভাবে তর্ব করে থাকি তা জানবার আগ্রহ তর্কপিদ্যার 

নাই; এ বিষয়ে আলোচন! করে “মনোবিছ্া1” নামের অন্ত এক 

বিজ্ঞান। [ এই পরিচ্ছেদের $ ১৪, পৃঃ ৪৩ দ্রষ্টুবা ] | তর্কবিদ্থা আলোচনা 

করে, কী ভাবে চিন্তা করা উচিত, তাই নিয়ে। 

বর্ণন-যুলক এবং 
আদর্শ-মুলক বিজ্ঞান 

$৯। বিজ্ঞান ও কল। (5০197০5 ৪70 ১ )। 

প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল জ্ঞানের নাম 

-1বজ্ঞান৮। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এট জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ত চরিতার্থ করা যায় সেকথা আলোচনা করে আর্ট বা 

*কল।”? | অর্থাৎ, বিজ্ঞান শেখায় জানতে, 

বিজ্ঞান শেখারজানতে কলা (40) শেখায় কাজ করতে? 
কল! শেখায় ্ 
কাঁজ করতে আসলে, শুধু জ্ঞান পেয়ে লাভ কি? জ্ঞান 

শেষ পর্ধস্ত কাজে লাগলে তবেই তো লাভ। 

তাই সমস্ত জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হল কাজে লাগা!) মাহষের 

নানান রকম ৃঁদদ্দশ্য অনুসারে নানান রকমের কাজের গ্রয়োজন। 

বাভন্ন আর্ট এই সব বিভিন্ন রকমের কাজ করতে শেখায়। 



তর্কবিষ্যার সংজ্ঞা! ২৯. 

সমস্ত আর্টের ভিত্তিতেই জ্ঞান আছে । এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও 

হতে পারে, সাধারণ জ্ঞানও হতে পারে । সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে 

যে আর্ট গড়ে ওঠে_কাজ করতে করতে 

যতটুকু জানাযায় শুধু ততটুকু জ্ঞানই যে আর্ট-এর. 

সম্বল--তাকে ব্যবহারিক ( 1707911108] )' 

কল! ঝুঁলা হয়। যে আর্টের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সে আর্টকে 

বৈজ্ঞানিক কলা বলা হয়। সাধারণ জ্ঞান থেকে অগ্রসর হয়ে যেমন 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাওয়। যায় তেমনি ব্যবহারিক কলা থেকে অগ্রদর 

হয়ে বৈজ্ঞানিক কলা পাওয়া যায়। যেমন, নৌবিগ্ঠা। জলপথে 

গমনাগমন করতে করতে যেটুকু জ্ঞান পাওয়৷ যেত সেইটুকু জ্ঞান নিয়েই 

সেকালের নাবিক তুষ্ট ছিল। কিন্তু আধুনিক নৌবিদ্যা নামের যে আর্ট 
তার ভিত্তিতে গণিত, জ্যোতিবিগ্যা, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি নানান রকম 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান! 

তর্কবিষ্া বিজ্ঞন এবং কল! ছুইই। তর্জবিগ্ভার একদিকে 
স্থশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; অপরদিকে এই জ্ঞানকে কী ভাবে কাজে 

লাগান যায় তার আলোচন|[ $ ১১, পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য || 

১০ তর্কবিচ্ভার সংজ্ঞা (89৩77710195 ০11,০8০) 

নিভু বা বথার্থ চিন্তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীর 
বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে “তর্কবিস্তা” বল! হয় ; অর্থাৎ তর্কবিদ্তা 
হল নেই বিজ্ঞান নিভু চিন্তাপদ্ধতিমাত্রই যার নিয়মাবলী 
মানতে বাধ্য ॥ 

কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। 
সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রথম তফাৎ এই যে বিজ্ঞানে' 

পৃথিবীর শুধু একটি বিশেষ বিভাগ নিয়ে আল্িচনা করা হয়। 

ব্যবহারকি এবং 

বৈজ্ঞানিক আট 



৩৩ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা--নিগমন 

অবশ্ত এই বিভাগটুকুর মধ্যে সমস্ত কথাকে বিজ্ঞান স্শৃঙ্খল নিয়মের 

মধ্যে নিয়ে আসে, খাপছাড়1 কিছু থাকে না। অতর্কবিদ্যাও একটি 

বিজ্ঞান, এর বিষয়বস্তু হল তর্কপদ্ধতি ও আরও 

কয়েকটি আনুষঙ্গিক পদ্ধতি । অতএব তর্কাবিদ্যার 

উদ্দেশ্য হল তর্কপদ্ধতি প্রতি সম্বন্ধে স্থনিয়ন্ত্রিত ও হুশৃঙ্খল জ্ঞান 

অর্জন করা--কীভাবে তর্ক করলে ভূলভ্রাস্তির সম্ভাবন।" থাতবে 

না, তর্ক যথার্থ ও নিভূলি হবে, তারই আলোচন। কর] । (অতএব 

দৈনন্দিন জীবনে আমর| সাধারণত যেভাবে তর্ক করি তার চেয়ে অনেক 

উন্নত তর্কপদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের কাছ থেকে । তর্কবিদ্া 

একটি আদর্শ-মুলক বিজ্ঞান, কেননা কীভাবে আমরা তর্ক করি তা 

নিয়ে তর্কবিদ্ঞা আলোচন1 করে না, বরং কী ভাবে তর্ক করা উচিত, 
কীভাবে তর্ক করলে তর্ক বিশুদ্ধ হবে, তর্কবি'তায় তারই আলোচনা । তাই 

তর্কবিদ্যার সামনে একটি [০:70 বা আদর্শ সর্বদা বর্তমান--সে আদর্শ 

হল যথার্থ বা নিভূল জ্ঞানের আদর্শ। কীভাবে তর্ক করলে এই 

আদর্শ সিদ্ধ হবে তর্কবিছ্াা তার নির্দেশ দেয়। তাই তর্কবিদ্যার মধ্যে 

একটা দিক আছে যাকে আর্ট বা কল! বলতে হবে। তর্কবিদ্তা 
শুধু তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চাই করে না কীভাবে তর্ক করা উচিত 

তাও শেখায়। অতএব, তর্কবিষ্া বিজ্ঞান ও কলা ছুইই। 

/ঠ [5% বা নিয়ম £ সত্য ছুরকমের হতে পারে-_একহল কোন বিশিষ্ট 

বিষয় সম্বন্ধে সত্য এবং আর এক হল“সামান্”-ভাবে সত্য । এক “সামান্ত” 

সত্যকে উল্লেখ করার নামই হল নিয়ম বা [.ও/। 
তর্কবিষ্যা তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ম বা [জম , 

আবিষ্কার করে। অর্থাৎ, তর্কবিদ্য। তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে এমন কয়েকটি সত্য 

আবিষ্কার করে যা শুধু কয়েকটি বিশেষ তর্কের বেলায় সত্য নয়, 

“লা মান্ত”-ভাবে শুত্য, অর্থাৎ ষে কোন তর্কপদ্ধতি সম্বদ্ধেই সত্য। 

বিজ্ঞান 

নিয়ম 



তর্কবিষ্ভার সংজ্ঞা ৩১ 

“চিন্তা” শব্দটির নানান রকম অর্থ হইতে পারে। “চিন্তা” বলতে 
কখনে। কখনে। চিন্তার পদ্ধতিকে বোঝানো হয়, কখনে। বা বোঝানে। 

হয় চিন্তার পরিণামকে | পস্ধতির দিক থেকে চিন্তাকে তিন অংশে 

ভাগ করা যায় £ নিদ্ধারণ (00150616102 ), 

অবধারণ ()00610961/) ও তকপপন্ধতি 

(7২6::502011)6 )। পরিণাম হিসাবে এই তিন অংশকে যথাক্রমে একটি 

“পা ম-ধারণ।” (& 00০60 )১ একটি অবধারণ ( & 70000906190) ও 

একটি উক (& [২০৪95010176 ) খলে। ভাষায় ব্যক্ত হলে এ তিনটিকে 

পদ (12010 ), তক (00900931000) ও অন্নুমান (41500060176 ) 

বলা হয়। তকবিষ্তার উদ্দেত্য হল চিন্তার পদ্ধতি ও পরিণাম উ€য় 

সম্বদ্ধেই আলোচনা করা। আমর! এখানে “চিন্তা” শব ব্যবহার করছি 
বিশেষ করে এই কথ! বোকীবার জন্যে যে তকববিদ্ভা শুধু তক পদ্ধতি নিয়েই 

আগোচন। করে না, আরও কয়েকটি আনু্বঙ্গিক বিষয় নিয়েই আলোচন। 

করে, ফেমন, পর্দ (:706010 ), তক-বাক্য (0:09509516107), সংজ্ঞার্থ 

€17069151001% ), শ্রেণীবিভাগ (0199919096101) ) ইতাদি। 

“যাথার্থ” শব্দর দ্বার ছুটি অর্থ বোঝানো হয়। সংকীর্ণ অর্থে 

“যাথার্থ” শবে শুধু 70109] 101) বা আকার-্গ্রকারের দিক থেকে 

সতাতা বোঝানো হয়। এদিক থেকে 

চিন্ত। 

যথার্থ £ আঁকার- কোনে চিন্তার মধ্যে যদি আত্ম-বিরোধ না থাকে 
প্রকারের দিক আর 
বাস্তব দিক তাহলেই সে চিন্তা যাথার্থ বা নিভূর্ল হবে। 

ব্যাপক অর্থে প্যাথার্থ” শুধু আকার-প্রকারের 

দিক থেকে নয়, বস্তর দিক থেকে সত্যতা বা 71801181 7190)কে ও 

বোঝায় । চিন্তার সঙ্গে বহির্জগতের মিল থাকলে তবে সেই চিন্তাকে বস্তুর 

দিক থেকে সত্য বল! হয়! তাই ব্যাপক অর্থে “যাথার্থ'" শুধু চিন্তার মধ্যে 

অসংগতি অস্বীকার করে না, চিন্তার সঙ্গে বহির্জগতেররজমলও দাবি করে। 



৩২ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা--নিগমন 

তর্কবিদ্যা কি শুধু আকার-প্রকাবের দিক থেকে যাথার্থ অন্বেষণ করে, না 
বস্তর দ্রিক থেকেও ধাথার্থ অন্বেষণ করে? এ প্রশ্বের উত্তরে সমস্ত পণ্ডিত 

একমত নন । [97228161010 1৬1 87985] প্রভৃতি 01109] 1,0510181,দের 

মতে তর্কবিগ্যা শুধু আকার-প্রকারের দিক থেকে যাথার্থ অস্বেষণ করে। 
অপরপক্ষে, 1906719] [,0610191)দের মতে তর্ক বিছ্যায় “যাথার্থ” শব্দ 

ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে-_বস্তুর দিক থেকে যাথার্থকোও বাদ 

দিলে চলবে ন। সত্য সর্বাঙ্গীণ হতে বাধ্য, এবং সর্বাঙ্গীণ হতে হলে, : 

আকার-প্রকারের এবং বস্তুর, উভয়দিক থেকেই সত্য হতে হবে। | 

সংক্ষেপে বলা যায় ঃ যে নিয়ম কানুন অন্থসরণ করে চিন্তার পন্ধতি 

ও পরিণামকে যাথার্থ অন্বেষণে নিয়োগ কর! যায়, সেই সব নিয়মকানুন 

সম্বন্ধে স্থশৃঙ্খল জ্ঞানকে “তর্কাবগ্যা” বলে । অর্থাৎ 

তকবিগ্াা যে সব নিয়মকাজনের কথা বলে 

সেগুলিকে অনুসরণ করে চিন্তা সত্যের অধিকারী হয়। তর্কবিদ্য। শুধু 
আকার-প্রকারের দ্ি« থেকে সতাকে অনুসন্ধান করে না, বস্তুর দিক থেকেও 

সত্যকে অনুসন্ধান করে, কেনন1 এ ছুটি একই সত্যের ভিন্ন দিক মাত্র । 

সংক্ষিগতসার 

টীকা আকার-গত (5০77751) ও বন্ত-গত (71515051) 
তর্কবিদ্যা। 

অকার-প্রকারের দিক থেকে যাঁথার্থ (501108] 77:06) ) এবং 

বস্তর দিক থেকে যাথার্থ (1+1962119] এ) ) 

আকার-গত লজিকে -_এদুইয়ের পার্থক্য করা হয় বলেই পণ্তিতরা 
শুধু আত্ম-সংগতি-র 
আলোচনা, কিন্ত লজিককে মোটামুটি ছুটি ভাগে বিভক্ত করেন £ 

101002] 1,0515 ও 1190210191 1,05161 

[7017791 [.0£10এর একমাত্র আদর্শ আকারগত যাথার্থ। চিন্তার 

আকার-প্রকার নিই এখানে একমাত্র আলোচনা । অর্থাৎ এখানে, 



আকার-গত ও বস্তগত তর্কবিচ্যা ৩৩ 

কী ভাবে চিন্তা করা উচিত সে প্রশ্নর ওপরই পুরো ঝোক, কী বিষয়ের 
চিন্তা কর! হচ্ছে তা আলোচনা করবার আগ্রহ নেই। অতর্কপদ্ধতির 
সময় যে আশ্রয়-বাক্য ( 75170156 ) থেকে সিদ্ধান্ত (০5017011510) টান। 
হয় সেই আশ্রক্র-বাকা-র যাথার্থ সন্বদ্ধে ঢ01008] [,061০ একেবারে 

উদাসীন । সিদ্ধান্ত টানবার যে সব নিয়মকানুন সেগুলির প্রতিই ঢ01009] 
[,0£1০এর একমাত্র দৃষ্টি। এখানে, আশ্রয়-বাক/গুলিকে মেনে নেওয়া 
হয় তার যাথার্থ নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলা হয় না। 00981 [,0510কে 

বি তর্কবিস্া ৫৪২৮৩ [.০81০) বা শুধু সংগতি সম্বন্ধীয় 
তকা বিষ্ঠা € 1.08£15 0£ (07787565180 ) বল। হয়। 

1/1905119] [,081০এর দৃষ্টি শুধুমাত্র আকার-গত ষাথার্থর উপর 

নিবন্ধ নয়, বাস্তব যাথার্থের উপরও নিবদ্ধ। 1/9061:19] [.0510 

তাই প্রশ্ন তোলে : যে বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করছি সে বিষয়টি বহির্জগতে 

বস্তু হিসেবেও সত) কিনা? তাই, [19057191 

বস্তগ্রত লজিকে [,0£1০-এ তর্কের আশ্রয়-বাক্যগুলিকে মেনে 

তা ছাড়াও চিন্তার সঙ্গে নেওয়া হয় না, বহির্জগতে খাচাই করে নেওয়া 
বস্তর সংগতি নিয়ে 
আলোচন। হয়ঃ এবং তারপর, এই “আশ্রয়-বাক্য” থেকে 

যে “সিদ্ধান্ত” টান] হয় বহির্জগতে তার বাস্তবতা 

কতটুকু তাও বিচার করা হয়। 1719661191 [,0£10কে £১721153 

[.০£1০ বা! নিয়োগ তর্কবিষ্তাও বলা যায়। 

চ০71708] এবং 1155115] 1.021585158 £ তর্কবিচ্যায় বাস্তব 

যাথার্থ নিয়ে 'মালোচনা করা হবে কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 

মতভেদ আছে । 7010091 1,0510122রা- যেমন  [191118012 

[151755], 1180778018 প্রভৃতি মনে করেন তর্কবিষ্থায় শুধু চিন্তার 

'আঁকার-প্রকার (00:09) নিয়ে আলোচনা করা উচিত | চিন্তার বিষয় 

নিয়ে আলোচনা তর্কবিদ্যার আওতার বাইরে । হুঃল:1০এর মতে 

“চিন্তার আকার-প্রকার সম্বন্ধে যে-সব নিয়মকানুন তারই 
৩1) 



৩৪ তর্কবিদ্বা! প্রবেশিকা--নিগমন 

বিজ্ঞান হল লজিক”। তাই, 7010181 [,081612)দের মতে 

*তর্কবিদ্যা যাথার্থ (005) সম্বন্ধে বিজ্ঞান নয়, সংগতি (001349- 

(7705 ) সম্বন্ধে বিজ্ঞ/ন”। এখানে ধাথার্থ বা 1:86 শব্দকে বস্তুগত 

যাথার্থ বা 11761121770 অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সংগতি 

বা ০0155156670 শবে শুধুমাত্র £০01209] [:00 অর্থাৎ “আত্ম- 

ংগতি” ব1 আত্ম-বিরোধের অভাবই বো, ানো 

হয়েছে ; অর্থাৎ সোজা কথায় তর্কাবিছ শুধু 

আকার-গত যাঁথার্থরই আলোচনা করে, বস্তগত যাথার্থর আলোচনা 

মোটেই করে ন।) এর! এই কথাই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেন; বলেন 

তর্কবিষ্ভার উদ্দেশ্য চিন্তাকে ব্যাখ্যা কর: (57917558607), 
ব্যাপক করা! ( 51791165058107) নয় ।, “ব্যাখ্যা করা” বলতে 

চিন্তার অন্তনিহিত প্রণালীর উল্লেখ করা বোঝায়, “ব্যাপক কর?” মানে 

হল জ্ঞান বুদ্ধি করা প্রথমটি 70:108] 1.0£10এর কাজ, দ্বিতীয়টি 

1$08061:191 1,051০এর কাজ । 

কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। আসলে তর্কবিগ্ত1! আকারগত ও 
বস্তগ দুরকম যাথার্থ সম্বন্ধেই আলোচনা! করে। অতএব 
তর্কবিচ্যা ঢ01008] এবং 1096119]1 দুইই । তর্কবিদ্যাকে শুধু 701:7709] 

[,০£1০এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত 
ংকীর্ণ অতএব ভূল, ধারণ। করা হবে। 

টি তাছাড়া, চিন্তার আকারকে চিন্তার বস্তু থেকে 
একেবারে পৃথক করাও সম্ভব নয় । [00091 

[.081০ এবং 14190509] [,0£10 সম্পর্কহীন ছুটি অনাত্বীয় নয়, একই 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক মাত্র। আলোচনা! করার স্থবিধ। হয় বলে 

এদের বিভিন্ন ভারে ভাগ করে আলোচনা করা হয়, কিন্ত দেই কারণে 
এদের সত্যিই বিভিন্ন মনে করা তূল। 

ছুই দলের পণ্ডিতের মত 



বিজ্ঞান ও কলা হিসাবে তর্কবিচ্। ৩৫ 

1)507০85৩ ও 11706085৩ [.081০ ( নিগমন ও আগমন ) £ 
লজিককে ঢ017981 ও 1$0806119] 1,051 নামে ছুই ভাগেভাগকরা 

হয়। আবার 10০4০6:৮০ ও [70000156 লজিক নামে দুই ভাগেও 
ভাগ করা হয়। এই ছুই রকম বিভিন্ন ভাবে ভাগ করার মধ্যে ঠিক কি 

সম্বন্ধ? কখনো কখনো [01008] লজিক ও 10908061৮০9 লজিক 

বলতে একই মানে বোঝানো হয়। এবং 109 651091 লর্জিক ও [17006 

লজিক তে একই মানে করা হয়। প্রধানত, লজিককে 79205০05 
[170000০ এই ছুই অংশে ভাগ করা হয়, প্রথমটিতে ০1708] ও 

4 দ্বিতায়টিতে ?$19661151 লজিক বোঝায় । কিন্তু 

7077] লজিক এবং. লঙ্জিক ষে হেতু নিছক তর্কপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা 
1015০155 ও 112০- করে না, আনুষর্গিক আরও কয়েকটি বিষয় 

নিবি নিয়েও আলোচনা করে, সেইহেতু ঢ0:081 

লজিকে 19০0০05০ তর্কপদ্ধতি ছাড়াও শু'াটে। (পছু), 77009516102 

€(তর্ক-বাকা), ঢ০:70791 10691710010 ( সংজ্ঞার্থ ) ও 101515101) (বিভাগ) 

প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও আলোচিত হয়, এবং 719661191 

লঙ্জিকে [1708০61%5 তর্কপদ্ধতি ছাড়াও 7/2661018] 10691516107 এবং 

€019551808602, ( শ্রেণীকরণ ) প্রভৃতির বস্তগত সর্ত প্রভৃতিগুলিও 

আলোচিত হয়। 

শিন্নু বিজ্ঞান ও কল! হিসাবে তর্কবিষঠ (1,০2০ 
88 9০120০5 ৪180. 4৯1) | 

তর্কবিদ্যাঁকে শুধু বিজ্ঞান বল! হবে, ন! শুধু কল! বল! হবে, না বিজ্ঞান 
ও কল! ছুইই বলা হবে, এ প্রপ্থ নিয়ে প্রায়ই তর্কবিতর্ক করা হয়। 
076 7২০5৪] ].9815এর লেখক £108151১ প্রভৃতির মতে তর্কবিদ্যাকে 



৩৬ তর্কবিভ। গ্রবেশিকা--নিমগন 

নিছক কলা বলা উচিত। অপরপক্ষেত 11817851) 11001777801 

প্রভৃতির মতে তর্কবিগ্যাকে মোটেই কল! বলা উচিত নয়, নিছক 

বিজ্ঞান বলতে হবে । ভাতা এই ছুটি 

মতের সমন্বয় করতে চান এবং 8111৩ বলেন 

তর্কবিষ্ভাকে বিজ্ঞান ও কল] ছুইই বল দরকার। 

তর্কবিষ্তা যে কল ও বিজ্ঞান দুইই এই মতকেই ঠিক 
বলে মনে হয়| একজাতীয় বিষয় সম্বন্ধে স্থশৃঙ্খল জ্ঞান ত্।বিষ্কার 
করাই হল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ট এবং কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে 

কী কী নিয়মকানুন মানা দরকার তারই 

পি এবং আলোচনা কলার উদ্দেশ্য । বিজ্ঞান শেখায় 

জ্ঞান। কলা! শেখায় ক্রিয়াপদ্ধতি। 
তর্কবিষ্তা যেহেতু বথার্থ চিন্তাপদ্ধতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে 
জ্ঞান, দেয় ৫সইহেতু একে বিজ্ঞান” বলতে হবে; 
অপরপক্ষেঃ কী ভাবে তর্ক করলে সত্যকে পাওয়া সম্ভব 
হবে বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে না সে উপায়টুকু শেখায় 
বলে তর্কবিদ্যাকে কলাও বলতে হবে | তাই তর্কবিদ্ঠায় জ্ঞান ও 
ক্রিয়া উভয়েরই চর্চা । যথার্থ চিস্তাপদ্ধতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান 

দেয় বলেই তর্কবিদ্যা সত্য অন্বেষণ ও ভ্রান্তি বিবর্জনের উপায়টুকুই বলে 

দেয়। তাই তর্কবিদ্ভাকে অনেক সময় (501158] 90157505 বা 

“ফলিত বিজ্ঞান”ও বলা হয়, অর্থাৎ তর্কবিদ্যায় যে সমস্ত 
নিয়মকানুন শেখানো হয়, সেগুলিকে বাস্তবিকই সত্য অন্বেষণের 

কাজে লাগানো হবে এই জন্তেই শেখানো হয় । 

অনেক সময় তর্কবিগ্ভাকে বলে বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান 

(:99$6750৩ টে 5০168)055 ) আবার কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা 

(87% ০৫ 27 )। তর্কবিগ্ভাকে বিশ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলা; 

তর্কবিদ্া বিজ্ঞান না 

কল? 
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হয় তার কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জান আহরণ 

করবার চেষ্টা করলেও প্রতোকেই তর্কবিগ্যার সাহায্য নিতে বাধ্য ; “বার্থ 

চিন্তাপদ্ধতি” জানা না থাকলে কোন বিষয় সম্বদ্ষেই 
লজিক হল বিজ্ঞানের 
মধ্য দের! বিজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানমাত্রই যথার্থ 

'আবার ডি মধো ব৷ তর্কবিদ্য! অনুমোদিত হতে বাধা, ভ্রান্ত চিন্তা- 
সেরা আ 

পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কখনোই জ্ঞান আহরণ 

করা মভ্তব নয়। অর্থাৎ, এক দিক থেকে সমস্ত বিজ্ঞানের উদ্দেগ্তই 

এক--অদ্্রাস্ত জ্ঞান অন্বেষণ করা; এবং ওুর্কবিগ্ভ। এই ভ্রান্ত জ্ঞানকে 

নিয়েই আলোচনা করে! তাই বলা যায়, সমস্ত বিজ্ঞানের য| 

মূল উদ্দেন্ট তাই তর্কবিদ্ভার আলোচ্য বিষয়। অপরপক্ষে তর্কবিদ্যাকে 

কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা বলা হয়, কারণ যদিও বিভিন্ন কল] বিভিন্ন 

উদ্দেশ্ট চবিতাথ করতে ঠায় তবুও গ্রত্যেক কলার পক্ষেই যথার্থ 

চিন্তাপদ্ধতি জানা থাক1 দরকার । যথার্থ চিন্তাপদ্ধতি নিয়ে আলোচন। 
করে বলেই তর্কবিষ্ঠকে কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা বলা হয় ।.:... 

$১২। তর্কবিষ্ভার বিভিন্ন সংজ্ঞা । 
১। 4১171701» বলেন £ তর্কবিগ্ভা হল “তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধীয় 

দি কলা” £ 41085 15. ১৩ ঠ৮ ০ 

598০701058০ 
ড/1581515 এই সংজ্ঞাকে একটু শুধরে নিয়ে বলেন, তর্কবিদ্া 

হল “তর্কপন্ধতি জন্বন্ধীয় কল! ও 
বিজ্ঞান” 2 41080 5 09৩ 2816 00 

90821705 ০ 7₹০8.801886% 

এই ধরণের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নিয়োজ আপত্তি ওঠে-- 

(ক) 4১110 এর সংজ্ঞ। হল-_লজজিক চিন্তাপদ্ধতির আর্ট--কিস্ত 
লঙ্মিক গুধু আট”নয়, বিজ্ঞানও । ড1,30015র সংজ্ঞা! আঅবশ্য এই দোষে 

121515 



৩৮ তর্কবিচ্যা গ্রবেশিকাস্নিগমন 

ুষ্ট নয়। তবু, ছুটি সংজ্ঞাতেই লজিকের বাবহারিক দ্িকটার উপরই 
গ্রধান ঝোঁক। 

(খ) দ্বিতীয়ত, ছুটি সংজ্ঞ। অন্ুসারেই লজিক কেবলমাত্র চিন্তাপদ্ধতি 
নিয়ে আলোচনা করে। লজিক প্রধানত চিস্তাপদ্ধতি নিয়েই আলোচনা 
করে বটে কিন্ত তবুও লঙ্জিকে আরও কয়েকটি আন্্ষঙ্গিক বিষয় নিয়ে 
আলোচন৷ করা হয় যেগুলিঠিক তর্কপদ্ধতির অন্তর্গত নয়। যেমন, [91913101 

(বিভাগ), 10221716101) (সংজ্ঞার্থ), 01855150901017 (শ্রেণী করণ) ইত্যাদি । 

২। 0120778005 বলেন, তর্কবিদ্ঠা “চিন্তার নিয়ম হ্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান” 2 450192705 ০£ ১৩ [.৬৪ ০£1170561)%, 

এই সংজ্ঞর বিরুদ্ধে নিয়োক্ত আপত্তি ওঠে__ 
(ক) লজিক শুধু বিজ্ঞান নয়, আটও। এই সংজ্ঞাটি লজিকের 

ব্যবহারিক দিক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করে। 
(খ) “চিস্ত।” কথাটির বহু অর্থহয়। ব্যাপক অর্থে চিন্তা বলতে 

জ্ঞান বোঝায় এবং জ্ঞানের মধ প্রত্যক্ষ, স্থৃতি, 

কল্পনা প্রভৃতি নানান বিষয় বর্তমান । লজিকে 

চিন্তা বলতে নিচ ক £950806€ ও 3200679] চিন্তাকেই বোঝানো উচিত । 

(গ) এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আর একটি বিশেষ আপত্তি এই যে, এই 

সংজ্ঞা অ্সারে মনে হতে পারে লজিক চিস্তাপদ্ধতির বর্ণনামান্র দেয়, 

চিন্তাপদ্ধতি আমলে কী রকম তাই বোঝাতে চায়। কিন্তু, লজিক হল 

13০:2905৪ বা আদর্শ-মূলক বিজ্ঞান ; কী ভাবে চিন্তা করা উচিত তাই 
লজিকের জিজ্ঞান্ত । লজিক সমস্ত রকম চিস্তাপদ্ধতির বর্ণনা নিয়ে 

মোটেই ব্যস্ত নয়, শুধু যথার্থ বা নিভু চিন্তাপদ্ধতিই লজিকের 
আলোচ্য । সমস্ত রকম চিন্তাপদ্ধতির বর্ণন৷ মাত্র মনোবিগ্ভার আলোচা-. 

বিষয়, লজিকের নয়। 

৩ | শ5020890 বলেন--তর্কবিদ্া হল “চিন্তার আকার-গত 

নিয়মসম্্ন্ধীয় বিভ্ঞান” 2 4501575০9০0? 0185 01719] 142৬৬ 

06 1:7)0851)8”, ও 

এই সংজ্ঞায় নিয্োক্ত দোষ বর্তমান £ 
(ক) এই স্টৃঙ্া অন্থলারে লঙ্জিক শুধু বিজ্ঞান; কিন্তু লজিকের আর 

একটি দ্বিকও আছে, গ্রয়োগের দিক ? তাই লিক শুধু বিজ্ঞান নয়, আর্টও। 

প500502 
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(খ) “চিস্ত” শব্টির নানান রকম অর্থ হতে পারে। লজিক শুধু 
8৪050:8056 বা £0176191 চিস্তারই আলোচন। 

করে? ব্যাপক অর্থে চিস্ত! বলতে আরও অনেক 

কিছু বোঝায় । [ ২, (খ)রষ্টব্য ] 
(গ) উপরোক্ত দুটি দোষ .010507এর সং্ঞাতেও আছে। 

কিন্ত আলোচা সংজ্ঞা এক তৃতীয় দোষেও ছষ্ট। লঙ্জিক শুধু আকার- 
প্রকারের দিক থেকে যাথার্থ নিয়ে আলোচনা করে না। লজিকের 

উদ্দেশ্তের মধ্যে বস্তর দিক থেকে যাথার্থও অস্তর্গত। এই সংজ্ঞা 

অগস্ট লজিক ও 7'010778] লজিক অভিন্ন হয়ে পড়ে । 1262119] 

লঙ্জিকের দ্িকট। সংজ্ঞ। থেকে একেবারে বাদ পড়ে ধায়। 
৪1 41080]0 বলেন, তর্কবিদ্যা হল “অত্যান্থেষী বোধশক্তির 

বিশভান” ২ “5০165 ০£ 5 0170675897501778 1) 035 

0015016 ০£ 0108. 

এই সংজ্ঞা নিয়োক্ত দোষে ছুষ্ট : 
(ক) লঙজিকের প্রয়োগের দিকটার উপর এ সংজ্ঞায় যথেষ্ট পরিমাণে 

জোর দেওয়। হয় না। লজিক নিছক জ্ঞানচর্চায় পঞুঁবসিত হয়। 
(খ) “সত্তা” কথাটির নানান অর্থ হয়। একথা পরিষ্কার ভাবে 

বলে দেণয়। উচিত যে লজিক 10108] এবং 

[086618] উভয় সত্যতাকেই অন্বেষণ করে। 

(গ) এই সংজ্ঞার সবচেয়ে মারাত্মক ক্রটি হল এই যে লর্জিক নিছক 

বোধশক্তিকে নিয়ে আলোচনা করে না। আরও অনেক আন্ুষঙ্গিত 

'পছ্ধতর আলোচনাও লজিকে করা হযু, যেমন 106201607) ( সংজ্ঞার্থ ), 

101515107 ( বিভাগ ), 018551508007. ( শ্রেণীকরণ ) ইত্যাদি । 

৫7 [10] বলেন, “সাক্ষ্য-বিচারের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

বোধশক্তির ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নাম ভর্কবিষ্তা ; 

ভাত সভ্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে যাবার পদ্ধতি এবং এর জন্যে 

প্রয়োজনীয় কয়েকটি চিন্তাপদ্ধতি সম্বন্ধে তর্কবিদ্তা আলোচন৷ 

করে”। 

এই সংজ্ঞাকে নিয়োক্ত ভাবে বিশ্লেষণ কর! য়ায় £ 

17217011607 

£2702010 
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(ক) লজিক শুধু বিজ্ঞান নয়, “সাক্ষ্য-বিচার* সম্বন্ধেও উৎম্থক। 
“সাক্ষা-বিচার” বলতে বোঝানে! হয় যে, যে সমস্ত আশ্রয়-বাক্য থেকে 
সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয় সেই সমস্ত আশ্রঘ়-বাক্যগুলিকেও লজিক বিচার 

করে এবং সেগুলির যাথার্থ শির্ণয় করে । অতএব 
এই সংজ্ঞাটিতে লজিকের জ্ঞানগৃত ও প্রয়োগগত 

ছুটি দ্রিকের উপরই জোর দেওয়া হয়। 
(খ) এই সংজ্ঞা অনুসারে লঞ্জিক শুধু সাক্ষ্য-বিচারের পক্ষে 

প্রয়োজন বোধশক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্থদন্ধে আলোচনার মধ্যে মাবদ্ধ 
নয়) লজিকের গণ্ডির মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে অন্ঠান্ত প্র ণজনীয় 
আলোচনাও অন্তর্গত । অতএব, 19651716107) ( সংজ্ঞার্থ), 018551- 

8096101 (শ্রেণীকরণ ), 21017)6 (নাম-গ্রকরণ ) প্রভৃতির 
আলোচনাও লজকের কার্ধক্ষেত্রের অন্থর্গত । 

$৬৩। তর্কবিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত। । 
“তর্কবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে আপত্তি ঃ তর্কবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা 

শ্বদ্ধে কখনো কখনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। 
লজিক পড়ার বিরুদ্ধে টা 
আপত্তি কখনে! কখনো শুনতে পাওয়৷ যায় ষে, তর্কবিদ্যা 

পড়ে কোন লাঁভ নেই কেননা, প্রথমত, তর্কবিষ্া 

পড়ে আমরা তর্ক করতে শিখি না এবং দ্বিতীয়ত, তর্কবিছ্য। পড়িলেই যে 

বিশুদ্ধভাবে তর্ক করতে পারা ধাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই । 

(ক) অর্কবিদ্যা আমাদের তর্ক করতে শেখায় না--এই 
আপত্তির বিরুদ্ধে সহজ উত্তর হল, তর্কবিছ্যা তা শেখবার চেষ্টাই করে না। 

কী করে তর্ক করতে হয় সে কথ। শেখানো তর্কবিদ্যার উদ্দেশ নয়। 

আমাদের সহজাত বুত্তির বলেই আমর! তর্ক 

করতে বা চিন্তা করতে শিখিঠিক যেমন ভাবে: 
শিখি হাটতে বা কথা বলতে ) তর্কবিস্তা তর্ক 

করতে শেখায় না, কিন্তু কী করে বিশুদ্ধ তর্ক করা যায় তাই শেখায়। 

(ফেমন নতুন পলটনকে হাটতে শেখানে! হয় না, কুচকাওয়াজ করতে . 

11111 

€১) লজিক আমাদের 
তর্ক করতে শেখায় ন। 
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শেখানো হয়, অর্থাৎ ঠিক মতো তালে তালে পা ফেলে হাটতে শেখানো 
হয়। সেই রকম | তর্ক করবার সময় ভুল করবার যে সম্ভাবনা থাকে 

সেই সম্ভবনা কী করে এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিম্বা, অন্ঠের! তর্ক করবার 

বা চিন্তা করবার সময় যদি কোন ভূল করেন সেই ভূল কী করে ধরে 
ফেলা যায়, তর্কবিদ্যা পড়ে আমরা তা শিখতে পারি এবং এই কথা শিখতে 

পারি বলেই তর্কবিগ্ঠার প্রয়োজনীতা অস্বীকার কর] যায় না। 

(থ) কোন কোন সমালোচক বলেন যে) বিশুদ্ধভাবে তর্ক 

করতে শেখানোর ব্যাপারেও অর্কবিগ্ভা অক্ষম। যে লোক 
কোনদিন তর্কাবগ্যা পডে!ন সে কি বিস্তুদ্ধভাবে তর্ক করতে পারে না? 

আর, যারা তর্কবিদ্য। পড়েছে, তর্ক করতে গিয়ে তারা কি কখনো তল 

করে বসতে পারে না? আপাতদৃষ্টিতে এই 

আপত্তি কঠিন ও জোরালো মনে হলেও আসলে 

সাধারণ মানুষের “সহঞ্জ জ্ঞান” এবং “বৈজ্ঞ।নিক 

জ্ঞানের মধ্যে গুলিয়ে ফেলার উপরই এ যুক্তির নির্ভর। তর্কবিদ্যা হল 

তর্কপদ্ধত্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; টজ্ঞানিক তর্কপদ্ধতি ও সাধারণ 

তর্কপন্ধতির মধ্য জাতের তফাৎ নেই; এ ছুয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ 

শুধু এই ষে বৈজ্ঞানিক তর্কপদ্ধতি অনেক বেশী হুশৃঙ্খল ও স্থনিশ্চিত। 
তাই, সাধারণ তর্কপদ্ধতি যে ভূল হবেই একুন কোন কথা নেই। তর্কবিদ্া। 

বিশুদ্ধ তর্কপদ্ধতির নিয়ম পিয়ে আলোচনা করে। সাধারণ লোক হয়ত 

হিরা অচেতন ভাবেই এই নিয়মগ্ডলি মেনে তর্ক 

পড়িলেই বিশুদ্ধ তর্ক করে। এই নিয়মগুলিকে সচেতনভাবে প্রয়োগ 
কররার নিশ্চন্তা! করতে শেখানোই হল তর্কবিদ্যার উদ্দেশ্ত। তর্কবিদ্যা 
-পাওয়। যায় ৮ 

ন1 পড়লে মানুষ নিভূলি তর্ক করতে পারে, 

এ হল সেই জাতের কথা যে, ডাক্তারি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও মানুষ 

স্স্থ ও নীরোগ জীবন যাপন করতে পারে। ডাক্তারী না জেনেও যে 

(২) এমন কি শিুলি 
ভাবে তর করতেও নয় 
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সুস্থ জীবন যাপন করা যায় সে কথা মিথ্যে নয়, কিন্তু শুধু ততদিনই 
যায় যতদিন অন্থখ-বিস্থথ না করে। অস্থখে পড়লে ডাক্তারি জান! 

লোকের সাহায্য না নিয়ে আর উপায় থাকে না। ঠিক সেই ভাবেই, 

সহজাত বৃত্তির বলে মানুষ যতদিন নিতূলিভাবে তর্ক করতে পারে 

ততদিন আর তর্কবিদ্যার দরকার পড়ে না। কিন্তু যখনই তৃলত্রাস্তি সরু 

হয় তখনই তর্কবিদ্ার দরকার পড়ে--কেননা, একমাস তর্কবিগ্ঠাই 

আবিষ্কার করতে পারে ভূলট৷ ঠিক কোথায় এবং কী কারণে । 

তর্কবিভ্ভার নিশ্সোক্ত প্রয়োজনীয়] মান। 
দরকার 2-- 

(ক) বিশুদ্ধ চিন্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কান্ুনের 
বৈজ্ঞানিক তথ্য তর্কবিগ্ভার কাছ থেকে পাওয়া যায়; এই 
আইন-কানন মানলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না, চিন্তার যাথার্থ 

স্থনিশ্চিত হয়। এ কথা ঠিক যে বুদ্ধিমান 

উপকারিতা 

নির্ভুল তর্কপদ্ধতির লোক তর্কবিদ্ভা না পড়েই, শুধু নিজের সহজ 
মুলতত্ব লজিকের কাছ নি _ 
থেকে পাওয়া যায় বুদ্ধিব সাহায্যেই, নিভুলভাবে তর্ক করতে 

পারে এবং কোন কোন তৃল-তর্ককে ভূল বলে 

ধরে ফেলতে পারে; কিন্তু একমাত্র তর্কবিগ্ভা পড়ার ফলেই বল! সম্ভব 

একটি বিশেষ ভূল যুক্তি কেন ভূল, ভ্রান্তিটা ঠিক কোথায় এবং সে 
ভ্রাস্তিটার নামই ব1 কি। 

(খ) তর্কবিষ্তা হল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান এবং 
কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা। বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন দিক 

নিয়ে আলোচনা করে, তাদের বিভিন্ন বিষয়- 

বস্তুর সঙ্গে তর্কবিষ্যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু 

জ্ঞানের যেসব “সামান্ত” নিয়মকে প্রত্যেক বিজ্ঞান 

মানতে বাধ্য--যাঠ1 মানলে কোন বিজ্ঞানই নিজন্ব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান 

বিজ্ঞানের মধ্যে সেরা 
বিজ্ঞান 
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পেতে পারে না--এই সব নিয়ম নিয়েই তর্কবিষ্যার আলোচনা । বিশুদ্ধ 

চিন্তাপদ্ছতি সম্পর্কে ষে সাধারণ নিয়মগুলি নিয়ে তর্কবিদ্যা আলোচনা করে 

সেই নিয়মগুলি প্রত্যেক বিজ্ঞানের পক্ষেই অনিবার্ধ। আবার তর্ববিদ্া 

কথা হিসাবে সব কলার শ্রেষ্ঠ। 

তর্কবিগ্ভার প্রধান গুণ হল এ যে চিন্তাপদ্ধতিকে সংযত 

ও ন্ুস্থ রাখার জন্যে যে সব উপায় আছে তার মধ্যে 
তর্কবিষ্তা অগ্রণী । অর্থাৎ তর্কবিদ্তা যেন এক রকম অভি-প্রয়োজনীয় 
“মানস্টিক ব্যায়াম” | মানুষের সঙ্গে অন্যান্ত জীবজজ্কর প্রধান তফাৎ এই 

যে মান্তষের বিশেষ ভাবে সচেতন বুদ্ধি নামের 

এ একটি বৃত্তি আছে; এই বুত্তি থাকার ফলে 

“সামান্য ধারণ!” নিয়ে মানুষ তর্কবিতর্ক করতে পাবে; তর্কবিষ্ঠা এই 
বুতিটিকে শঙ্গীব সূক্রিয়ৎ রাখে, এই বুদ্তিকে আরও শিক্ষিত ও উন্নত 

করে তোলে । তাই তর্কবিগ্তাগ মূল্য অন্বীকার করা অসস্ভব। তর্ক ব্য! 
পড়ে যে লোক নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করতে পরেছে, নির্ুলভাবে 

তর্ক করতে শিখেছে, যে কোন বিজ্ঞান পাঠে পদে পদে সে শুযোগ-স্থবিধ। 

উপুতোগ করুতে পারবে। 

'$%৪। তর্কবিষ্ঠা ও মনোবিষ্তা (1,০8০ 50৫ 
[555০1১০1০85 ) 

মানসিক ব্যায়াম 

মনোবিগ্ঠ। হল মন সম্বন্ধে বিজ্ঞান। ইংরাজীতে একে বলে 

চ3৮০1010£5 7 এই কথাটি এসেছে ”055০1)6” 

রা হি (মন ) এবং “10০5৮ (বিজ্ঞান বা স্থচিস্তিত 

সন্বদ্ধে বিজ্ঞান বর্ণনা) কথা থেকে । অর্থাৎ, 755০1১91985 

হল মন স্থগ্ধে স্চিস্তিত বর্ণনা বা মনোবিদ্যা | 

মোটামুটি মনের ক্রিয়া তিন রকম হতে পারে। জান (00018), 

অন্ুভূতি-ভোগ করা (ঢ59116 ) ও সংকল্প কর! (ড/11])। একটা 

উদ্বাহরণ নেওয়া যাক £ পরীক্ষার পর একটি ছাত্র ীদেখলো। তার নাম 
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কৃতকার্য ছাত্রদের তালিকায় ছাপা হয়েছে । সে জানলো সে পাস 

করেছে। তারপর তার মন আননের অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। 
তারপর, সে হয়ত মনে মনে ঠিক করে ফেললো এই পরের পরীক্ষার 
জন্তে লেখাপড়া করতে ইবে--মনোবিগ্যার ভাষায়, সে মনে মনে 

পড়াশুনা করবার সংকল্প করল। এইভাবে, মানসিক ক্রিয়া তিন 

রকমের হতে পারে--জান।, অন্তস্ভৃতি উপভোগ করা এবং সংকল্প করা । 

এই তিন রকম ক্রিয়াই মনোবিগ্ঠার বিষয়বস্তু | 

জ্ঞান ছুরকম হতে পারে--প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ । আবার, অপর দিক 
থেকে, জ্ঞান কোন একটি বিশিষ্ট জিনিস সন্বস্ধেও হতে পার্বে কিন্বা 

“সামান্ত ধারণ।* সম্বন্ধেও হতে পারে। তর্কবিছ্যা 
শুধু সামান্য ধারণ! সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিয়েই 
আলোচন1! করে--এই জ্ঞানকে সংকীর্ণ অর্থে 
“চিন্ত1” বলা যায়। মনোবি্তা সমস্ত রকম 

জ্ঞান নিয়ে আলোচন। করে-- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, 
বিশিষ্ট ও সামান্ত, যুর্ত ও অমুর্ত। তর্কবিদ্যা শুধু 
পরোক্ষ সামান্য ও অমূর্তজ্ঞান নিয়ে আলোচনা 

করে। এদ্দিক থেকে তর্কবিদ্ভার কাধক্ষেত্র মনোবিগ্ঠার কার্ধক্ষেত্রের চেয়ে 

অনেক সংকার্ণ। মনোবিদ্ভা সবরকম জ্ঞান নিয়ে আলোচনা 
করে, তর্কবিদ্যা শুধু পরোক্ষ, সামান্য ও অনূর্ত জ্ঞান নিয়ে 
আলোচনা করে। 

আর এক দ্দিক থেকেও তর্কবিদ্যার কার্ধক্ষেত্র মনোবিগ্ভার কারধক্ষেত্রর 
চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। মনোবিদ্যা শুধু জ্ঞান 
নিয়ে আলোচনা করে না, অন্ুভূতি-ভোগ এবং 

মনোবিছ্া।য় নব রকম 

জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। 

কিন্ত লজিকে শুধু 
27950501 ও 26176- 

771 জ্ঞান সম্বন্ধে 

আলোচন!। 

মনোবিগ্ভায় আবেগ 

এবং ইচ্ছা! সম্বন্ধেও 
আলোচন1; লজিকে 
শুধু জ্ঞান সম্বন্ধে 
আলোচন? 

নিয়ে আলোচনা করে। 

সংকল্প নিয়েও আলোচনা করে। অতএব, 

তর্কবিদ্যা যেখানে শুধু জ্ঞান” নিয়ে 
আলোচনা করে, মনোবিষ্ভা সেখানে 
জ্ঞান ছাড়াও অনুভূতি-ভোগ ও সংকল্প 

তর্কবিদ্তার কাধক্ষেত্র মনোবিষ্ভার 

কার্ধক্ষেত্রর চেয়ে অনেক সংকীর্ণ । 

তর্কবিষ্তা এব 'মনোবিষ্ভার মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
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প্রভেদ আছে। মনোবিষ্ভা হল বর্ণন-মুলক বিজ্ঞান, তর্কবিদযা 
আদর্শমুলক বিজ্ঞান। বর্ণন-মূলক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ট হল 
বিষয়ের বর্ণন| দেওয়া, আদর্শমূলক বিজ্ঞানের উদ্দেশ হল আদর্শর 
উল্লেখ করা। বর্ণন-মূলক বিজ্ঞান বলেঃ বস্তটি ঠিক কী রকম।, 
আদর্শমুলক বিজ্ঞান বলে: বস্তুটি ঠিক কী রকম হওয়া উচিত। 
মনোবিদা। হল বর্ণন-মূলক বিজ্ঞান কারণ মনোবিদ্য/ বলে আমর! ঠিক 
কী ভাবে চিন্তা করে থাকি। তাই সমস্ত রকম চিন্তার আলোচনা 

মনোবিদ্যায়; ভূল ও নিভূলসব রকমই । অপর 
পক্ষে তর্কবিদ্যা হল আদর্শ-মূলক বিজ্ঞান ; কারণ 

ডি, উট ভর্কবিদ্য। বলে কী ভাবে চিন্তাকর! উচিত। তাই 
নিরব তকবিদ্যার সামনে আছে একটি “০:০৮ বা 

২ আদর্শ, যাথার্থ সম্বন্ধে আদর্শ__এবং তর্কবিদ্য। 
সেই সর্তগুলির অনুসন্ধান করে যে সর্ত মানলে আমাদের চিন্তা যাথার্থর 
অধিকারী হতে পারে, অঞ্চা্, চিন্তা সত্য ব৷ যথার্থ হতে পারে। 

মনোবিষ্ট]! হল বর্ণন- 

এ কথা অবশ্য বলে নেওয়া দরকার যে যদিও মনোবিগ্যা এবং 
তর্কবিদ্ভার কারক্ষেত্র স্বতন্ত্র তবুও তর্কবিদ্ধা 

মনোবিগ্কা লজিক পড়বার পক্ষে মনোবিষ্ভার জ্ঞান খুব 
পাঠককে দাহাধ্য করে দ্বরকারে লাগে । কী ভাবে চিস্তা কর উচিত 

এ কথার জবাব পাবার পক্ষে কী ভাবে আমর! 

চিন্ত! করি সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে কত প্রয়োজনীয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট । 

সংক্ষেপে (১) মনোবিদ্য। জ্ঞান, অনুভূতি-ভোগ এবং সংকল্প 
নিয়ে আলোচন। করে) ওর্কবিদা। শুধু জ্ঞান নিয়ে 

সংক্ষিপুনার আলোচনা করে। 

(২) জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, মূর্ত বা অমূর্ত, বিশেষ বা সামান্য, 
নানান রকম হতে পারে। মনোবিদ) সমস্ত রকম জ্ঞান নিয়ে 
আলোচন৷ করে; তর্কবিদ্যা শুধু পরোক্ষ, অমূর্ত ও সামান্য নিয়ে আলোচনা 
করে। অতএব তর্কবিদ্যার কার্ধক্ষেত্র মনোবিদ্যার কার্যক্ষে্জব চেয়ে 
অনেক সংকীর্ণ । 
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(৩) তর্কবিদ্যা হল আদর্শ-মূলক বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা হল বর্ণন-মূলক 
বিজ্ঞান।, 

$১৫।" তর্কবিষ্া ও দর্শন বা অধিবিষ্তা (1,০8০ 50৫ 
1152121558৩5 ) 

সমগ্র পরমসত্তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানকে “অধিবিষ্ধা” 
বলে--পরমসত্তা আমাদের কাছে সাধারণত যে ভাবে প্রতি- 
ভাত হয় ভার জ্ঞান নয়, ভার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান । "অধিবিদয।” 

আর “বিজ্ঞান এক নয়। প্রথমত বিজ্ঞানে প্রকৃতির 
'অধিবিগ্ায় পরমসত্তার ভি তীয়ত ॥ 
বরণ নিয়ে আলোচনা, একটি বিভাগকে জানা হয়। দ্বিতীয়ত, 4বজ্ঞানে 
কিন্তু বিজ্ঞানে শুধু পরমসত্তার প্রকৃত শ্বরূপকে জানবার আগ্রহ নেই, 
8701792006 নিয়ে যেভাবে পরমসত্তা আমাদের কাছে প্রতিভাত 

আলোচন! হয় সেই ভাবেই তাকে খুটি-য় জানবার আগ্রহ, 
কিন্ত অধিবিগ্ায় প্রতিভাকে উত্তীর্ণ হয়ে পরমসত্তার প্রকৃত রূপ 
আবিষ্কার করার আগ্রহ | | 

প্রত্যেক বিজ্ঞানে কয়েকটি কথাকে ম্বত:সিদ্ধ সত্য বলে স্বীকার করে 

নেওয়া হয়। এই স্বীকৃতিগুপির উপরই সমস্ত বিজ্ঞানের নির্ভর । যথা, 
“রসায়ন” স্বীকার করে নেয় ষে একজাতীয় 

2 জড়বস্তবর অন্বেষণই তার একখাত্র উদ্দেশ্য । এই 

বিবারালেই সরকার স্বীকৃতিটির উপর নির্ভর করে নিজে ক্ষেত্রে 

আলোচন। *্রসায়ন” নিজের কাজ চাপায়। কিন্ত 

অপিবিদ্া। প্রশ্ন তোলে জড়বস্ত বলে একান্তই কোন 

কিছু আছে কি না। এইভাবে অন্তান্ত বিজ্ঞানও 

কয়েকটি এই রকম কথ মেনে নেয় এবং ধরে নেয় কথাগুলি স্বতঃপিদ্ধ- 

ভাঁবে সত্য । সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলিই বিজ্ঞানগুলির প্রকৃত ভিত্তি। 

কিন্ত অধিবিদ্যার উদ্দেশ্তট হল পরমসত্তাকে জানা । তাই বিভিন্ন 
বিজ্ঞানে যে সব কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়। 

'তএব লজিকে মেনে হয় সেগুলিকে অধিবিষ্ভা যাঁচিয়ে দেখতে চায়। 
নেওয়া কধাও রসায়ন জড়বস্তর অস্তিত্ব মেনে নেয়; কিন্ত 

অধিবিদ্যা প্রশ্ন তোলে £ এই স্বীকৃতি কি সত্য? 
পতিই কি জড়বস্ত ুলেকিছু আছে? মনোবিদ্যা মেনে নেয় “মন” নামের 



তর্কবিস্া ও দর্শন ৪৭ 

দ্রব্য কিন্তু অধিবিদ্। প্রশ্ব তোলে সত্যিই “মন* বলে কিছু আছে কি 
না। অতএব বলা যায় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি যে সব স্বীকৃত স্বতঃসিগ্ 
সত্য সেগুলি নিয়েই অধিবিগ্তার আলোচনা! । 

তর্কবিস্যাও একটি বিজ্ঞান। “্ষথার্থ চিন্তাপদ্ধতি” হল তর্কবিদ্যার 
বিষয়বস্ত | যে সব নিয়মাবলী ষথার্থ সত্যকে নির্ণয় করে, যেগুলিকে মেনে 
নিলে আমাদের চিত্ত! যথার্থ হতে বাধ্য হবে এবং যেগুপিকে মেনে 
না নিলে আমাদের চিন্তা অযথার্থ ও অস্পষ্ট হয়ে পড়বে, সেগুলিকে 
নিয়েই তর্কবিদ্যার আলোচনা । তর্কবিদ্যা যেহেতু একটি বিজ্ঞান সেই 
হেতু সে কয়েকটি মূল স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে । যথা, [4৪5 06 
[00170 00190501501015, 5%0110060 1৬10010, ১880121)6 

[২০৪5010, [8 0£ 00171001001 0£ 86815 ইত্যাদি । তর্কবিচ্যা 

যদিও প্রমাণ সংক্রান্তৎ বিজ্ঞান তবু এই মুল কথাগুলিকে প্রমাণ ন। 
করেই সে এগুলিকে মেনে নিতে বাধ্য। এই মূল কথাগুলি-__যেগুণির 
উপর তর্কবিদ্ভার নির্ভর-সশেষ পর্বস্ত সত্য কি না, অধিবিদ্যা এই প্রশ্ন 
তোলে । এই দিক থেকে অন্ঠান্ত সমস্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যার 
যে সম্পর্ক, তর্কবিদ্যার সঙ্গে অধাবদ্যার সেই সম্পর্কই&। 

কিন্তু অন্য একদিক থেকে, অর্কবিদ্যা যে রকম অন্যান্ত বিজ্ঞানগুলিকে 
সাহাযা করে সেই ভাবেই অধিবিদ্যাকেও সাহায্য করে। তর্কবিদ্যা হল 
গ্যথার্থ চিন্তা” সম্বন্ধে বিজ্ঞান । অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো অধিবিদযাতেও 
চিন্তা কর! দরকার এবং এ চিন্ত! যথার্থ হওয়া দরকার | অধিবিদ্যার চিন্ত। 
তর্কবিদ্যার নিয়ম মানতে বাধ্য। 

জংক্ষিগুসার : যে সমন্ত মূল ম্বতঃসিদ্ধ কথা তর্কবিদ্যার গ্রকূত 
.ভিত্তি, অধিবিদ্যা সেগুলির আলোচনা করে। কিন্তু তর্কবিদ্যা যেহেতু 
যথার্থ চিন্তাপদ্ধতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান সেইহেতু অধিবিষ্ভার ক্ষেত্রেও তার 
মূল্য কম নয়, কারণ চিন্তা কর! দরকার এবং এই চিস্ত! তর্কবিদ্যার নিয়ম 
মানতে বাধ্য, নইলে চিস্ত। যথার্থ হবে না। 

প্রশ্নমাল। (১) 
১। জ্ঞান কাকে বলে? জ্ঞানেরকী কী উৎস? প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব! 

জ্ঞানের মধো প্রভেদ কি? অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ জ্ঞান কাকেন্ু্টালে! লজিকে কি 
পরোক্ষ জ্ঞানের আলোচন। হওয়1 উচিত ? 



৪৮ তর্কবিষ্যা গ্রবেশিকা--নিগমন 

২। ০) বা আকার-প্রকার এবং 1/190667 ব1 বাস্তব-এর মধ্যে প্রভেদ কি? 

চিন্তার মধ্যে কোনট। আকার-প্রকারের দ্িক কোনট। বা বাস্তব দিক? আকার-প্রকারের 
ষাথার্থ এবং বাস্তব যাথার্থর মধ্যে প্রভেদদ কি? লজিকে কি উভয় প্রকার যাথার্থ 
আলোচিত হবে? এই প্রসঙ্গে )5000৮9 এবং [1)000115 [,0810এর মধ্যে সম্বন্ধ 

নির্ণয় করে! । 
৩। (09:20061)£ কাকে বলে? 00709] কেমন করে তৈরী হয়? এই প্রসঙ্গে 

[২০০11510, 00017211500 এবং 0000910591150/) এই তিন মতবাদ সম্বন্ধে 

আলোচনা করে]। 

৪ | ভাষা ও চিস্তার মধ্যে সম্পর্ক কি? কি সম্পর্ক লজিক ও ব্যাকরণের মধ্যে? 
৫ | বিজ্ঞান কাকে বলে? আর্টের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রভেদ কি? 'াজিককি 

বিজ্ঞান, না আর্ট, ন1 ছুইই? এই প্রদঙ্গে 29310 ও ট9:77816 বিওীনের মধ্যে 
তফাৎ করো । 

৬। লজিকের কোন সংজ্ঞা তোমার মন:পুত হয়? কেন? 

৭। লজিকের সঙ্গে মনোবিগ্য। বা মনস্ততবর সম্পর্ক কি? - 

৮। লজিকের লঙ্গে অধিবিদ্য। বা দর্শন শাস্ত্র সম্পর্ক কি? 
৯। “লজিক ন পড়েই তো মানুষ খান তর্ক করু.ত পারে ।”--তাহলে কি লজিক 

পড়বার দরকার নেই? 

25027২015৮1 

[, 1066777770৩ 006 01275005706 1070%15056 11701020105 15 011 

12721) (0115 210 501011095. 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

তর্কবিদ্যার মূল সুত্রাবলী 
উ ১, মুল সুতগালণ ঞ্চপ | 

$২. তর্কবিগ্ার মূলহুত্র- চিন্তার নিয়ম । 

১,156 1,2৮৮ ০৫ 106170165, 

২,206 12৬ 01 00180501000). 

৩, 105 12৬ 0 1%0010050 1৬14015. 

৪, "1১০ 1,2৮7 06 50587012106 152500 ( 19110107162), 

টীকা-172701192এর সুত্র । 

$১। মুল তত্রগুলির রূপ। 

সুত্র” বা “নিয়ম” মানে হচ্ছে “সামান্য” অত্য। অর্থাৎ 
কতক সত্য আছে যা শুধু কোনো বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রযোজা, আবার 

কতক সত্য আছে যাসমস্ত ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য । দ্বিতীয় প্রকার 

সত্যকে “সামান্য সত্য” বলা হয়। প্থুল জুত্র” ব] “মূল নিয়ম” মানে 

হচ্ছে এমন নিয়ম যে নিয়ম সম্বদ্ধে কোনো 
যুল নুত্রগুলি সমস্ত 
প্রমাণের ভিত্তি কিন্ত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়, প্রমাণের প্রয়োজনও 

সেগুলিকে প্রমাণ নেই। সেই মুল স্ত্রগুপির লক্ষণ হচ্ছে এই £ 

05 এগুলি হল “সামান্য” (£6150181), অবশ্ত-ন্বী কার্য 

(756563315) ভ। স্বতঃসিদ্ধ € 56165514670 )। এগুলি অভিজ্ঞতা-লব্ধ 

নয়, কিন্ত সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তির স্বরূপ। মূল স্থজগুলি সম্বদ্ধে 



তর্কবিদ্যার মূল সুত্র ৫১ 

প্রমাণ দেওয়া! যায় না তবুও স্মস্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই এই নিয়মগ্ডুলির 

অন্তিত্ব। জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগই কয়েকটি মূল নিয়মের উপর নির্ভর 
করে। তর্কবিছ্যা শ্ষখার্থ চিন্তা” সম্বন্ধে আলোচনা করে। অতএব ষে 

সমস্ত সত্যগুলিকে প্রমাণ না করেও তর্কবিস্তা মেনে নেয় এবং 
যেগুলির উপরই তর্কবিষ্তা শেষ পর্যস্ত নির্ভর করে অর্থাৎ 

যেগুলিকে না মানলে আমাদের চিন্তা যথার্থ হতে পারে না; 

সেগুলিই হল তর্কবিষ্ঠার মূল সুত্র । যে কোন যথার্থ চিন্তার পক্ষেই 
এই নিয়ঈগ্ুলি অনিবার্ধ; এগুলিকে লজ্ছন করলে কোন চিন্তাই যথার্থ 

হতে পারে না। 

বিভিন্ন পণ্তিতরঞ্* এই নিয়মগ্ডলির বিুন্ন নাম দিয়ে থাকেন। 

[061১6:%5% এগুলিকে গবলেন 105 210005 0 11869168806” 

অর্থাৎ অনুমানের জন্য প্রয়োজনীয় ম্বতঃসিদ্ধ সত্য । [1 এগুলিকে 

বলেন 41759 10101557851] 7০৪618155 01951] 75 85001708 

অর্থাৎ সমস্ত তর্কপদ্ধতির পক্ষে অনিবার্ধ “সামান্য” ্বীকার্ধ। এই নামগুলি 

থেকে বোঝা ষায় যে তর্কবিষ্যা এই নিয়মগুলিকে সত্য বলে শ্বীকার করে 

নেয়, এগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্! 

করে না । তর্কবিদ্যা হল প্রমাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞান__ 

এই মুল নিয়মগ্ডলির সাহায্যে তর্কবিদ্তা সব কিছু 

প্রমাণ করে কিন্তু এগুলিকে প্রমাণ করতে পারে না। ঠিক যেমন 

নিজের চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতে পেলেও নিজের চোখকে দেখবার 

কোনে! উপায় নেই (দর্পণে চোখের প্রতিচ্ছবি চোখ নয়) তেমনি 

এই নিয়মগ্ডলির সাহায্যে তর্কবিষ্ভা সব কিছু প্রমাণ করে কিন্তু এই 

নিয়মগ্ডলিকে প্রমাণ করতে পারে না। সমস্ত প্রমাণের মূলেই এই 

নিয়মগুলি বর্তমান, কিন্ত তবুও এগুলি সমস্ত প্রমাণেষ্ঠগপ্ডির বাহিবে। 

* এগুলির যাথার্থ মেনে নেওয়া হয় । 

এগুলিকে /১%10]0 ব। 

1595101816 বলা হয় 
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$২। তর্কবিষ্ভার মুল হাত্রাবলী (755 চ8750550] 
18750179155 ০: 18৮5 01115078817) 

তর্কবিচ্যার মূল সুত্রগুলির সংখ্যা নির্ণয় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে 

কিছু কিছু মতভেদ আছে । 4৯15০05 তিনটি সুত্রের উল্লেখ করেন, 

যথা] 185 1,9৬8 ০ 1097809) (00776501581078 এবং 

[০15050 1110015 | আধুনিক যুগে 1,689786হ নামক একজন 

জার্মান দার্শনিক একটি চতুর্থ সুত্রের উত্লেখ করেছেন, তিন্নিতার নাম 
দিয়েছেন 7105 1৬ 01 98667015186 15280, 

১. তাদাত্ব্য-নিয়ম (1755 1.5% ০£1025065 )। 

[156 10৬ 0£ 1021761ৈ নিয়মটি সবুচেয়ে সোঞ্জা করে বলতে 

গেলে বলা যায়-_“ক হল ক” কিন্বা, “যে জিনিস যা সে জিনিস 
ঠিক তাইগ। এই নিয়মকে নিম়োক্ত নানান ভাবেও ব্যক্ত করা হয়: 

“্যা-কিছু আছে, তা আছেই*, “প্রত্যেক জিনিস 

ই ঠিক সেই জিনিসের সমান”, “একটি জিনিস 

নিজের সঙ্গে অভিন্ন প্প্রত্যেক জিনিসের স্বরূপ ঠিক নিজেরই মতো?” 

*্সতযর নিজের সঙ্গে নিজের মিল থাকতে বাধ্য ।» 

আপাতত মনে হতে পারে এই যে নিয়ম--“ক হল ক”-_-এ শুধু 

ভাষার অর্থহীন পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু এই নিয়মের আসল মানে, 

হল--কোনো তর্ক বা আলোচনার সময় একটি 

িপ৮ শব্কে শুধু একটিমা্র অর্থে গ্রহণ করতে হবে। 
কোনে! পরিবর্তন ডাঃ পি. কে. রায়ের ভাষায় এই নিয়মের, 

ঘটবে না তাৎপর্য হল £ *40605০8%5 তর্কবিদ্ভায় যে 

উপাত্ত (৫৪$ ) নিয়ে আমরা আলোচন! সুরু করি দেই 
উপান্তগুলি আলোচন! প্রসজে কোনে! ভাবে পরিবন্তিভ 
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হতে পারবে না।” কখনও কখনও তর্ক করবার সময় একটি শব্দকে 
বিভিন্ন অর্থে বাবহার করা হয়, কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কোনো শবকে 

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয় । আলোচনার সময় শব্দর অর্থ পরি- 
বতিত হতে দেওয়া হবে নাঁ। প্রকৃতিতে পরিবর্তন সতা, কালের পরি- 
বর্তনের দরুন বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে | কিন্তু ০0০0৬ তর্কবিদ্যায় পরি- 

বর্তন বা 'কাল'-এর কোনো স্থান নেই। নদীর শ্লোতের মতো! প্ররুতি 
প্রতি মুহুর্তেই পরিবতিত হয়-_বিভিন্ন মুহূর্তে তার বিভিন্ন রূপ । [7678- 

০17655 (সত্ায় থৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক ) বলেছিলেন, একই 
নদীর মধ্যে আমরা ছুবার ডুব দিতে পারি না। দ্বিতীয়বার যখন নদীতে 

ডুব দিতে যাই তখন নতুন জল এসে পড়েছে, প্রথম ডুব দেবার সময়কার 

জল চলে গেছে--তাই তখনক্কার নদী আর সে নদী নয়। কিন্তু 

[90.10601%6 তর্কবিদ্যা এই রকম পরিবর্তন সম্বন্ধে উদাসী । যদি স্থরুূতে 

আমর! ধরে নি যে একটি বিশেষ জিনিসের একটি বিশেষ গুণ আছে 
তাহলে বরাবরই আমর1 একথ|! মেনে নিতে বাধ্য হব।” কোনো বিশেষ 
অর্থে যদি একবার কোনে শব্ধকে বাবহার করে থাকি তাহলে আলোচনা 

প্রসঙ্গে সেই শব্ধকে বরাবরই সেই অর্থে ব্যবহার করতে আমর! বাধ্য । 

৯ বিরোধ-বাঁধক নিয়ম (121)3 12৬ ০1 00505. 

01011078) 

719০ 1,2৬7 0 00169010000 নিয়মটি নিম্নোক্ত বিভিন্ন ভাবে 

বর্ণনা কর! ষায়-- 

রিবা “ক, খ এবং না-খ, দুইই হতে 
এবং পথ-নর",একখা পারে না”; “একই সময়ে একটি জিনিস 
বক আছে এবং নাই, দুইই হত্তেপারে না” 
এই নিয়মের তাৎপর্ধ হলঃ একই সময়ে এবং একই স্থানে কোনো 



৫৪ তর্কবিদ্া প্রবেশিকা-“নিগমন 

দ্রবোর মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ সম্ভব নয়। একটি 

বিশিষ্ট দ্রব্য সম্বদ্ধে ছুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা এক সঙ্গে সত্য 

হতে পারে না। যথা, “ক” নামক কোন দ্রবা সম্বন্ধে “থ” এবং 

“না-খ” নামক ছুটি পরম্পর-বিরুদ্ধ গুণ একসঙ্গে সত্য বলে মানা 

সম্ভব নয়। যদি কর ণখ-নামক গুণ থাকে, তাহলে তার 

মধ্যে সেই সঙ্গে “না-খ”-নামক বিরুদ্ধ গুণ থাকতে পারে না। এক 

টুকরো কাগজ একই সঙ্গে “সাদা” এবং 

একটি জিনিসের মধ্যে “সাদা-নয়” ছুইই হতে পারে না। €পটা যদ 
বিরুদ্ধ-গুণের সমাবেশ ০ 
পটাতে পারেনা সাদা?” হয় তাহলে সেই সঙ্গে সেটা “সাদা-নয়” 

এমন কথা বলা যাবে | অবশ্ই এমন 
হতে পারে যে কাগজটির এক অংশ হয়ত 'পসাদা” এবং অপর অংশ 

“সাদা-নয়” (যেমন পকালো” )$; কিছ্বা, এমনও হতে পারে ষে আজ 

ষে কাগজ “সাদ” কাল সে-কাগজ “কালো” (সাদা-নয়) হয়ে ষাবে। 

কিন্তু একই সঙ্গে তার যে অংশ “সাদা” সেই অংশই “সাদা-নয়” _-এমন 

ব্যাপার কখনোই সম্ভব হতে পারে না। 

[79102180% বলেন, এই [8৬৮ ০ (0012801০602 আসলে 

হল [.৪৬/ 06 [01,-০0130:901050101, কেননা এই নিয়মের মতে 

1)077-00770:8016007) বা পরস্পর-বিরুদ্ধতার অভাবই যথার্থ চিন্তার 

পক্ষে অনিবার্ধভাবে প্রয়োজন । . রর 

৩। নির্মধ্যম নিয়ম (176 1,8৮7 ০৫ 1:%০15050. 1117016) 
56 1,987 06 [20০1060 7৬110016 নিয়মটি নিম্নোক্ত ভাবে 

বর্ণনা করা যায়-_ 

“ক হয় খ, না হয় না-খ, হতে 

রা টির বাধ্য”; দ্প্রত্যেক জিনিস হয় আছে 
| আর ন! হয় নাই”। 
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এই নিয়ম অঙ্থসারে কোনো! বিশেষ দ্রব্য সম্বন্ধে পরম্পর-বিরুদ্ধ দুটি 

গুণই একই সময়ে মিথ্য। হতে পারে না। “খ* এবং “না-খ* এই ছুটি 

পরম্পর-বিরুদ্ধ গুণই “ক” নামক কোনে জিনিস সম্বন্ধে একই সময়ে 

মিথ্যা হতে পারে না। যদি “ক” সম্বন্ধে “খ* সত্য ন। হয় তাহলে “না-খ” 

সত্য হতে বাধ্য; এবং অপরপক্ষে “না-খ” যদি “ক” সম্বন্ধে সত্য না হয় 

তাহলে “খ” সত্য হতে বাধ্য । কাগজের একটা টুকরো যদি “সাদা” না 
হয় তাহলে সেটা “সাদা-নয়* বা “না-পাদা” হতে বাধ্য । 0০০75 

যেমন বূলেন-_-“নিয়মটির নামেই প্রকাশ যে তৃতীয় বা মধ্য-পন্থা বলে 

কিছু থাকতৈ পারে না। উত্তরটা “হা” কিন্বা “না” এ দুয়ের একটি হতে 

বাধা।” 

1196 1.9 0£ ০৯70:৪01০6100এর মতে ছুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ 
গুণ একই দ্রব্য সম্বন্ধে সত্য হতে পারে দা; অর্থাৎ এ ছুটির মধ্যে একটি 
না একটি মিথ্যা হতে বাধ্য । যথা “কঠিন” এবং “না-কঠিনঃ এই দুটি 
পরস্পর-বিরুদ্ধ পদ একই বস্ত--যেমন এই প্রস্তরথণ্ডর_-»স্বদ্ধে সত্য 

হতে পারে না। “এই প্রস্তরথণ্ড কঠিন” এবং 
| “এই প্রপ্ুরখণ্ড কঠিন নয়”__-এই ছুটি কথাই এক 

0010 এবং [01069 
নাতনির সঙ্গে সত্য হতে পারে না) একটি না একটি 
তুলনা । মিথ্যা হতে বাধা ঃ প্রথমটী সতা হলে দ্বিতীয়টি 

মিথ হতে বাধা; দ্বিতীয়টি সত্য হলে প্রথমটি 
মিথা। হতে বাধ্য । 106 1.2 ০0672010060 171016এর মতে 

ছুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথাই একটি বস্তু সন্বদ্ধে এক সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে 

ন1-একটি না একটি সত হতে বাধ্য। “এই প্রস্তরখণ্ড” সম্বন্ধে “কঠিন” 
কথাটি ধদি সত্য না হয় তাহলে “কঠিন-নয়' এই কথাটি সত্য হতে 

বাধা । উল্টোভাবে, “কঠিন-নয়” এ কথা যদি মিথা। হয় তাহলে “কঠিন” 
এ কথা সত্য হতে বাধ্য। অতএব, এই ছুটি নিয়মকে এক সঙ্গে মিলিয়ে 

ধরলে বলতে হবে যে ছুটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার মধ্যে একটির সত্যতা 
অপরটির মিথ্যাত্ব গ্রমাণ করে, এবং একটির মিথ্যাত্বক্ট অপরটির সত্যতা 

[8৬ 06001705010 
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প্রমাণ করে। ছুটিই সত্য হতে পারে না, ছুটিই মিথ্যা হতে পারে ন|। 

একটি-না-একটি সত্য হতে বাধ্য । 

এই ছুটী নিয়ম সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি মনে করা দরকার-_ 

(১) এই ছুটি নিয়মই 09008015605 129 ( বিরুদ্ধ পদ ) 

সম্বন্ধে প্রযোজা, 0070815 [67 (বিপরীত পদ ) সন্বদ্ধে প্রযোজ্য 

নয়। একই বিষয় সন্বপ্ধে দুটি 002655 নাথ) এক সঙ্গে সত্য না 

হলেও এক সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে। যথা, এক টুকরো কাগজ সম্বন্ধে 

ছুই 00120215 121107- সাদা এবং /ফালো- 

(১) এই তথ্বছুটি ০০৪-. ছুই মিথ্যা হত্তে পারে যদিও দুটি এক সঙ্গে 
05৫100015 161005 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য সত্য হতে পারে না। কাগর্$র টুকরোটা তো 

লাল হতে পারে- অর্থাৎ” সাদাও নয়, কালোও 

নয়। কিন্তু ছুই 007000801560915 [200২ যথা, “সাদা” এবং 

“সাদা-নয়--একই সঙ্গে একই বিষয় সম্বদ্ধে ছুটিই সত্য ব1 ছটিই মিথ্যা 

হতে পারে না। এক্টি-না-একটি সত্য হতে বাধ্য; একটি-না-একটি 

মিথ্যা হতে বাধা । [ তৃতীয় পরিচ্ছেদ $ ৩, ঙ, টীকা পৃঃ ৮০ দ্রষ্টব্য ] 
(২) 10106 12৬ 06 00109010010 বলে--“ক, খ এবং না-খ, 

দুইই হতে পারে না” 5106 [8 ০06 [:%০10060. 1+010016-_বলে 

*ক হয় খ, ন! হয় না-খ, হতে বাধ্য” | উদাহরণ- 

ববি একটি গুলিতে «ক” অর্থে একটি বিশিষ্ট দ্রব্য 

বোঝানো হচ্ছে বুঝতে হবেঃ কোনে জাতিকে বোঝা চলবে 

না। “ক” বলতে ষর্দি কোনো জাতি বোঝানে। 

হয় তাহলে ছুটি পরম্পর-বিরুদ্ধ গুণ একই সঙ্গে সেই জাতি 

সম্বন্ধে সতা হুতে পারে। যেমন, মানুষ “সভ্য” আবার মানুষ 

* অসভ্য”--এই ছুটো কথাই বলা যায়; কিস্বা বলা যায় “মানুষ 
সভ্যও নয়, অন্ভ/ও নয়") কেননা “মানষ বলতে কোনে! বিশেষ 



0০ 1782৬ 06 9092016176 [২683012 ৫৭ 

ভ্রবাকে বোঝানো হচ্ছে না, একটি জাতিকে বোঝানো হচ্ছে। 

কিন্ত, একটি বিশিষ্ট দ্রবা সম্বন্ধে এমনভাবে কথ। বল৷ যায় না; 

যেমন “মহারাজা অশোক সভ্য এবং অসভা ছুইই”) কিন্থা 

“মহারাজা অশোক সভ্যও নন, অসভ্যও নন” এমন কথা বলা 

সম্ভবনয়। 

/“ীকা-_তিনটী নিয়মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
অন্দেকে সময় প্রশ্ন তোলা হয় [02170115, (01968.0106101) এবং 

ঢ.ষ০1৫০৭ 111016 এই তিনটি নিয়ম সমান মৌলিক, ন। এমন 
কোন গভীরতব্ধ্নয়ম আছে এই তিনিই যার প্রকারভেদ মাত্র? 
কেউ কেউ বলেন [06101 নিয়মের মধ্যে 00170801000) 

নিয়ম নিহিত রয়েছে $উকাণণ প্রথমটিতে ঘষে সত্যের উল্লেখ দ্বিতীয়টিতে 
সেই নিয়মই ঘুরিয়ে বলা হয় মাত্র । উত্তরে আমরা বলবো স্বীপ্কতি এবং 
অস্বীরুতি দুটিই হল ভাষা ব্যবহারের মৌলিক রূপ, অতএব এ ছুটির মধ্যে 
'পার্থকা বজায় বাথ! দরকার । এ কথায় কোনো সনোহ নেই যে স্বীরুতির 
সম্পূর্ণ অর্থ বিশ্লেষণ করলে তার মধ বিরুদ্ধ কথার অস্বীকৃতি অন্বেষণ 
করা সম্ভব ; তবুও এ কথাও সত্যি ষে এছুটি হল চিন্তাপদ্ধতির ছুটি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ। অতএব, একদিকে 10705 এবং অপরদিকে 
00175010002 এবং ৯০100271001 নামক ছুটি নিয়ম-- 
যদিও এগুলির পরম্পরের সঙ্গে পরস্পরের ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক-__তবুও এগুলির 
প্রত্যেকটিই চিস্তাপদ্ধতির পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক উপায় এবং দেই 
কারণে কোনোটিকে অপর কিছুতে পরিণত কগা সম্ভব নয়।.:২/ 

++, পর্যাপ্ত-হেতু নিয়ম--7175 1.৬ ০£ 90690$2% 

[58802 ([,510070102) 

[16 18 06 50270516190. 13593018 নামক নিয়মকে নিয়ো 

ভাষায় ব্যক্ত কর! যায়-একটি জিনিস যে কেন ধ্ঘইরকম, কেন 



৫৮ তর্কবিদ্য। গ্রবেশিকা-"নিগমন 

অন্যরকম নয়, এ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত কোনে; 
ঘটনাই ঘটতে পারে না। অর্থাৎ, ধদি কোথাও কোনে! পরিবর্তন 

ঘটে তাহলে সে পরিবর্তন অকারণ হতে পারে 

না; তার পক্ষে পাপ্ত কারণ থাকতেই হবে। 

একটি বিখ্যাত উদ্দাহরণ দেওয়। যায়: নিউটন 

দেখলেন গাছ থেকে একটি আপেল পড়ল। তিনি তখন নিজেকে 

প্রশ্ন করলেন £ আপেলটা পড়ল কেন?--এ ঘটনার পর্যাপ্ত কারণ 

থাকতে বাধ্য। নিউটন শেষ পধস্ত সেই পর্যাপ্ত কারণকে আবিষ্কার 

করেন। তার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি । 

(এই নিয়মটি 109176 শিয়মের অনিবাঁধ সহায়ক, "15000” 
নিয়মটির মতে উপাত্ত বা শ্বীরুত সত্য লব সমফ্অপরিবত্তিত থাকতে 
বাধ্য__কিন্তু যদি কোনো পরিবতর্ন ঘটে তালে লেই পরিবতর্নের 

যথাযথ কারণ থাকতে বাধ্য।২ 

টীকা _175716%,এর ত্র 

উপরোক্ত মূল নিয়মগুলি ছাড়াও কয়েকটি গৌণ নিয়ম আছে। 
যেমন 17321211502এর নিয়ম--*চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে যে কথা৷ 
অব্যক্তভাবে থাকে তর্কবিস্তায় সেই কথাই ভাবায় ব্যক্তভাবে 
প্রকাশ কর! হয়।” 

1721011007এর স্যর অনুসারে আমর! প্রকাশভঙ্গি যথেচ্ছভাবে 

পরিবত'ন করতে পারি, কিন্তু অর্থ কোনমতে বদলাতে পারি না। অর্থাৎ 

ভাষার ভঙ্গির চেয়ে অর্থই হল আসল কথা। 

অর্থকে পরিবতন না অতএব, যতক্ষণ না অর্থর বদল হয় ততক্ষণ 
করে প্রকাশভঙ্গি ৃ 
পরিবতিত করা যায় প্রকাশভঙ্গি পরিবত'ন কর! যায়। যথা, “সমস্ত. 

মানুষ হল মরণশীল”--এই কথায় যে চিন্তার প্রকাশ 

সেই চিস্তাকেই ঘু'ঞয়ে গ্রকাশ করা ধায়_-“কোন মানুষ নয় অমর” | 

পরিবর্তনের পক্ষে পর্যাপ্ত 

কারণ থাক চাই 



প্রশ্থমাল! (২) ৫৯ 

(10670 নিয়মের মধ্যেই এই নিয়ম নিহিত আছে বলা যায়। 
এক গ্রকাশভঙ্গিব সাহাধ্যে যে চিন! প্রকাশ কর! যায় অন্ত প্রকাশভর্গির 
মধ্যেও সেই চিন্তাই প্রকা করা সম্ভব; অর্থাৎ দুটি 1চস্তাই অভিন্ন ; 
এবং যেহেতু একটি জিনিস তার নিজের সন্ধে অভিন্ন থাকলেই হল 
সেইহেতু একটি প্রকাশভর্গির বদলে অপর একটি প্রকাশভঙ্গি অনায়াসে 
গ্রহণ করা সম্ভব। 

প্রশ্নমালা ৫) 
১। লজিকের মুলনুত্র কাকে বলে? তিনটি মুলশ্ত্রের পরিচয় দাও। 
২। 17)6 1.7 0110261 একটি বাহুলা নিযনম মাত্র”--তোমারও কি তাই মত? 

৩। 812 1,25৮ 08 ০0200201060) এবং 0৩ 1.2 06 1750101090 

1110015 এর ম্ট্ সম্বন্ধ কী? 
৪1 ৩ 1.2 5000167)£ [২8501 কাকে বলে। 

[75057২01917 

1 18 810 1100 [5৯ 01 1010162201817 হা 11109080606 
[9৩ 0 100171119, 00170501060 2170 15%0101090 110010. 

টিটি, 09150 1116 1)100156 51010111081700 01 016 1,001 10011/11. 15 076 
[ছা ,91 1000110৮ 2. 10612 1(2110010£5 ? 

». ৭. ডা)51 009 ০ 11000191270 105 006 12717000018 ০01 ১0000101] 
7[২08501) 2117010966 115 10010011021706 111 170210, 



ততীয় পরিচ্ছেদ 
পদ-_-] 2], 

৫ ১. শব ও পদ (৬/01:05 21201051005) 3 0280520161726010 ও 551555092015- 

1772010 শব । 

গিকা--“পদ” সম্বন্ধে পসিচ্ছেদ কি লজিকের অন্তর্গত ? এ 
8২. "০যএর 199068602 ( বাক্তর্থ ) এবং 0০770180005 (জাার্থ )। 

8৩. পদ-বিভাগ। 

ক. 51001015 এবং 00770905109 21005, টি 

থ. 5176%18£ (বা বিশিষ্ট ) এবং 00618] (ব* পাধারণ ) 7৩00৩, 

গর. ০011606৮650) এবং ০7০01160175 1:67): 29000-এর 

0011500৬5 ও 10150100615 ব্যবহার । 

ঘ. 0০01001909 এবং 409507,0010910005, 

উ* 795101%5-6£21155, ও 771520156 1:61705 2 [05016 

শ.510)5, 

টীকা_-0০2080100015 ও 002009800 00015, 
চ১ 410501016 ও 1২61801৮5 061005. 

০০0000201৮6 ও 00-0012150026156 1917)05. 

3 য় 'শব ও পদ ( ৬/০:৭৩ 21201277778 ) 2 0০৪6০- 

£2০:708815 (পদ-যোগ্য ) ও 55700865801972500 

(পদাযোগ্য ) শক । 

“শব* বলতে কী বোঝায় তা আমরা সবাই জানি। একটি অক্ষর 

বা একাধিক অক্ষরের সমন্বয় যখন কোন অর্থবাহক 

হয় তখন তাকে “শব” বলে। একটি শব্ধ শ্তধু 
একটি অক্ষর দিয়ে গঠিত হতে পারে--যেমন “&*। আবার একাধিক 

অক্ষর দিয়ে কোনও গঠিত হতে পারে; যেমন মানুষ, বই ইত্যাদি। 

শব 



শব ও পদ ৬১ 

ব্যাকরণে যাকে “বাক্য” বলা হয় তা কয়েকটি শব দিয়ে 

গঠিত ; যেমন “মানুষ হল মরণশীল”, “ঘোড়া 

হল চতুষ্পদ জীব”, ইত্যা্দি। কয়েকটি শবর 

সমাবেশ যখন পূর্ণাঙ্গ কোন চিন্তার বাহক হয় তখনই তাকে বলে “বাকা7”। 

মোটামুটি বল! যায়, ব্য/করণে যাকে “বাক্য” বল! হয় তর্কবিদ্যায় 

সেই জাতীয় জিনিসকেই "তর্ক-বাক/” বা +:00951000% বলা হয়। 

লজিকের ণতর্ক-বাকা” আর ব্যাকরণের “বাক্য” 

এক জিনিস নয়, তবু মোটামুটি ছুয়ের মধ্যে মিল 
আছে। সততর্ক-বাক্যের তিনটি পরিফার অংশ আছে; সেগুলির 

নাম 99৮1০০৮,২016010865 ও 0095181 যার সম্বন্ধে কিছু 

বল] হয় (স্বীকার বা ম্বীকার করা হয়) তকে উদ্দেশ বা 97১3০০% 

বলে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বল! হয় (ম্বীকার বা অস্বীকার করা 

হয়) তাকে বিধেয় বা চ১7৮5৭1585 বলে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়-র 

মধ্যে যে চিহ্ন তাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করে তাকে সংধোজক বা ০০০1৪ 

বলে। যথা, “মান্রষ হল মরণশীল” ) এই তর্ক-বাক্যে শমান্থষ” 

হল প্উদ্দেশ্য”, “মরণশীল” হল “বিধেয়” এবং গহল'” হচ্ছে 

*সংযোজক” । 

যে একটি শব্দ বা একাধিক শব্দর জমম্বয় জম্পুর্ণ 
নিজে নিজেই কোন তর্ক-বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় 

হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে বলে “পদ” 
বা ভা | এই 12109 [লাতিন +“[20001- 

05৮ শব্ব থেকে উদ্ভুত, [:2001005+ মানে 

সীমা] নামটি এই কারণে গ্রহণ কর] হয় ষে তর্ক-বাকোর এক 

সীমার এর অবস্থিতি। “মাচছুষ হল মরণশীল”-_-এই তর্ক-বাক্যের ছুটি 

পদ “মানুষ এবং “মরণশীল” তর্ক-বাকোর দুটি প্রান্তে সীমায় রয়েছে । 

বাক্য 

[21019910101 

পুভা। বা পদ 



৬২ তর্কবিদ্যা। গ্রবেশিকা--নিগষন 

কিন্তু হুটিকেই যে “পদ” বলা হয় তার কারণ ছুটিই তর্ক-বাক্যের হয় 
উদ্দেন্ট আর ন! হয় বিখেয় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। “হল” শব্দটিকে 

পদ বলা চলে না, কারণ এই শব্ধ উদ্দেশ্য বা বিধেয় কোনোভাবেই বাবহৃত 

হইতে পারে না। 

অতএব আমরা দেখিতে পাচ্ছি যে, সমস্ত শব্বই “পদ” হতে 

বাধ্য নয় দিও অমস্ত পদই শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি হতে বাধ্য । 
কোনো শব্ধ বা শব্ব-সমটিকে খন কোনে তর্ক-বাক্যের উদ্দেশ্ট বা বিধেয় 

হিসাবে ব্যবহার করা যায় শুধ তখনই 

8 রর রর তাকে পপ?” বলা যাবে। খমস্ত শব্ধই 
নয় সেগাবে ব্যবহৃত হতে পান্ে না, তাই সমস্ত 

শব্ধকেই “পদ” বলা যায় | 

অতএব, তর্কবিদ্যায় শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ছুটির 

নাম ৪58০757281০ (পদ-যোগ্য শব্ধ) ও 5575০868015- 
1725০ ( পর্দাযোঠায ) শব । 

যে শব্দ নিজে নিজেই অর্থাৎ শবদান্তরের সাহায্য না নিয়েই 
একটি “পদ” হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ভাকে 0৪£5৪০৩- 
2788০ € পদ-যোগ্য ) শব্দ বলা হয়; যে শব্ধ নিজে নিজে 
কোনে। “পদ” হিসেবে কখনে। ব্যবহৃত হতে পারে লা কিন্তু 

অন্য শব্ধর জঙ্গে যুক্ত হলে “পদ” হিসেবে 
ব্যবহাত হতে পারে ভাকে 5750865£০1- 

[88০ €পদাযোগ্য ) শব বলা হয়। 

অতএব, 0866£916109710 শব হল “পদ” কিন্তু 950866501102010 
শব “পদ” নয়। যথা, “মান্থষ" শবটি পদ-যোগ্য শব বা “পদ" 
কারণ এই শক নিজের জোরেই কোনো তর্ক-বাক্যের উদ্দেশ্য বা. 
বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্বা, “সে” এই শব্খটিও একই 
কারণে পদ-যোগ্ট শবষ। "শ্বেতবর্ণ শবটি যেহেতু কোনো 

০215801917)2100 শব্ধ 

হল পদ 



শব ও পদ ৬৩ 

তর্কবাকেঃর বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেই কারণে এই শবটিও 

07620161790 শব্দ | 5550866501:010800 শর উদাহরণ 
হিসেবে “যে”, “এবং* “একটি” প্রভৃতি শব্ধর উল্লেখ করা যায়। 

তর্কবিষ্যার এই যে শব-বিভাগ করা হয় তার সঙ্গে ব্যাকরণের 
শব্-বিভাগকে তুলনা কর যাক। ব্যাকরণে শব্ষকে বিশেষ্য, বিশেষণ, 
সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভাগ কর] হয়। তর্কবিদ্যায় 
শব্দকে মাত্র ছুটি ভাগ করা হয়_-095£012108610 ও 9510806- 
£097:65018010 শব্দ। তর্কবি্ায় একটি শব্দ হয় পদ হবে আর না হয় 
অ-পদ হবে। 

ব্যাকরীঘ্ুর শব্দ-বিভাগ কী ভাবে তর্কবিদ্ায় শব্দ-বিভাগের সঙ্গে 
সংযুক্ত কর ফ।7. তই দেখা যাক। বিভিন্ন শব্বগুলির মধ্যে বিশেষ্য, 
সর্বনাম ও বিশে”ণকে মোটামুটি 0965809670960 শব্দ বলা হয়। 
কিন্থ অব্যয় প্রভৃতিগ্ডাঃ' সাধারণত যে ভাবে ব্যবহৃত হয় মেইভাবে 
এগুলি 95155862601611960 শব্দ, কারণ সেভাবে ব্যবহৃত হয়ে এগুলি 
শুধু নিজেদের ৫জারে কখনও “পদ” হতে পারে না। যেমন, *আর”, 
“না”) "৩৮১ “তো” ইত্যাদি শব্দ। অবশ্ঠ কয়েখটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই 
শবগুলিও 0866550912008610 শব্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে; যেমন, 

“আর” হল একটি শব্দ, “ও” হল একটি অক্ষর, ইত্যার্দি। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে যে এইসব ক্ষেত্রে এই শব্দগুলি বিশেষ্তপদ ঠিসেবে বাবহ্ত 
হচ্ছে, অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না । ব্যাকরণের ক্রিয়াপদগুলির 
সঙ্গে তর্কবিষ্ভার 0০818 বা সংযোজকের আলোচন। পরে করা হবে। 
আপাতত বলে বাখা যায় ষে তর্কবিস্তায় একমাত্র “ভূ” ধাতুকে ক্রিয়াপদ 
হিসেবে মানা হয়। ক্রিয়াপদগুপি তর্কবিচ্যার 951/05860980167)8610 

শব্দ, কারণ সেগুলি উদ্দেশ্ত বা বিধেয় কোন ভাবেই ব্যবহৃত হয় না। 

কোনো কোনো পণ্ডিত কিছু শব্কে এক তৃতীয় শ্রেণীতে 
ফেলতে চান। সেই শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় /১081507517728 810 

শব । যে শব্গুলি নিজে নিজে উদ্দেশ্য 
4১0816501517800 বা বিধেয় হিসেবে বাবহাত হতে ত পারেই 

না, এমনকি অন্ত শবর ভীলে সংযুক্ত হয়েও 
'পদ্ধ হিসেবে ব্বহত হতে পারে না, সেগুলিকে 4১০৪6০:20080০ শব 



৬৪ তর্কবিদ্তা প্রবেশিকাঁ_-নিগমন 

বল। হয়। যেমন ভাবপ্রকাশক' শব-_“ও১*) আঃ”) ইত্যাদি । এগুলি 

অন্য শব্দর সজে যুক্ত হলেও পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, কারণ 
এগুলিকে অন্য শব্খর সঙ্গে যুক্ত করাই সম্ভব নয়। এই স্থত্রে আমরা' 
বলতে পারি ষে এ জাতীয় শবকে শব্দ বলাই উচিত নয়, কারণ 
এগুলি ভাব-প্রকাশক ধ্বনি মাত্র। অনেক বৈয়াকরণিক এগুলিকে 
শব্দ বলে স্বীকার করতে চান না। 

টীকা ঃ “পদ” সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ কি তর্কবিষ্যার 
অন্তর্গত? 

এ প্রশ্ন প্রায়ই তোলা হয় যে “পদ* সম্বন্ধে পৰি"্কে একাস্তই 

তর্কবিদ্যার অন্তর্গত করা উচিত কিনা? একথ! 'ঠিক যে তর্কবিষ্ভার 

প্রধান আলোচ্য বিষয় হল তর্কপদ্ধতি। কিন্ত 

তর্কপন্ধতিকে তে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে 

.. এবং ভাষায় প্রকাশ করতে তর্ক-বাক্যের সাহাধা 

না নিলেই নয়। তর্ক-বাকোর আবার প্রধান অঙ্গ হল *পদণ্। তাই 

পদ-এর আলোচনা বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তত, তর্কপদ্ধতি সম্বন্ধে 

আলোচন] স্থরু করতে গেলে প্রথমে “পদ” এবং “তর্ক-বাকা” সম্বঘ্ধে 

আলোচনাই তুলতে হয়। 

তর্কাবিগ্ভায় পদ-এর 
আলোচনা 

চা 

ধ২। “পদ”-এর ব্যক্ত্যর্থ ( 05795589% ) এবং 

জাত্যর্থ ( 0:০277,0181007 ) 

(অধিকাংশ পদ্-এরই ছুটি করে মানে থাকে; একটিকে বলে 

ব্যক্ঞ্যর্থ বা 706280£86028, এবং অপরটিকে বলে জাত্যর্৫থ বা 

(০0015065107 | 1 

(একটি পদ” একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তগুলির উপর 
আরোপিত হয়, 19559065805. (ব্যক্তযর্থ ) বলতে সেই বস্ত- 



ব্যক্তার্থ ও জাত্র্থ ৬৫ 

বা বস্তগুলিকেই বোঝায়। অপরপক্ষে পদটি যে গুণ বা 
গুণাবলীর উল্লেখ করে সেই গুণ বা গুণাবলীকেই 0০75085- 
নির্কাকত ০৮ €জাত্যর্থ) বলে। অস্তএব, 
বাত 105229658০%এর দিক থেকে একটি 

পদ বস্তবাচক, (0০707015০এর দিক 

থেকে গুণবাচক । যথা, “মাচষ* পদটি যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে 

প্রযোজা সেই বস্তগুলিকে বোঝায়, অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে বোঝায় । 

অপরপক্ষে; এই পদই সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান ছুটি গুণকে, 
জীববৃতি ( এল] ) ও বুদ্ধিবৃতি (0২861079811 )১ বোঝায়। 

এই ছুটি গুণকে “মানুষ” পদ-এর জাত্যর্থ বলতে হবে 0 কিনব, 
“ত্রিভুজ” পদটি একদ্দিখে' বস্তুবাচক১ অপরদিকে গুণবাচক ; একদিকে 

ত্রিভুজ” বলতে সমস্ত ত্রিভূজকে বোঝানো হয়, অপরদিকে পব্রিতুজ” 
বলতে সমস্ত ব্রিতৃজের মধো যে সাধারণ গুণ বর্তমানহ-অর্থাৎ, “তিনটি 

সরল রেখা দ্বার] বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র”__সেই গুণ বোঝায় | 

105708560077-এর বিভিন্ন প্রতিশব্ব-_1765775107 6626 

3:55008) ০০০৪১ [00108810) ইত্যাদি । (0০/0156০2এর 

বিভিন্ন প্রতিশব্ব-_ [75697751079 [77656 [01085 0501221276- 

1১5778197) ইত্যাদি । 

কোন পদ-এর ব্যক্যর্থ এবং. জাত্যর্২-র মধ্যে সম্পর্ক কী রকম? 
এ প্রশ্বর উত্তরে বলা হয় যে (একটি পদ-এর 

বাক্তার্থ এবং জাত্যর্থ ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থ বিপরীত বা 
বিপরীত ভাবে গ্রিবতিত হয় উদ্টোভাবে বাড়ে কমে ; (8১5 10570০- 

56028 100 (00701009002 01 ও 15108 

« ডঃ 17/5578৩]ড ) অর্থাৎ, একটি বাড়লে আর একটি কমে ; কিন্বা, 

একটি কমলে অপরটি বাড়ে। অতএব 

৫(1) 
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(১) যদি বাক্তযর্থ বাড়ে তাহলে জাত্যর্থ কমে। 

(২) যদি ব্যক্ত্ার্থ কমে তাহলে জাত্যর্থ বাড়ে; 

(৩) যদি জাতার্থ বাড়ে তাহলে ব্যক্তযর্থ কমে; 

এবং (৪) যদি জাত্যর্থ কমে তাহলে ব্যক্তযর্থ বাড়ে । 

যথা, “মান্থষ” নামক পদ-এর ব্যক্তযর্থ হল “পৃথিবীর সমস্ত বাস্তব 
মানুষ», এবং জাতার্থ হল সমস্ত মানুষের মধোই ষে ছুটি গুণ 

বর্তমান সেই ছুটি গুণ, অর্থাৎ “জীববৃত্তি ও 
উদ্দাহরণ বুদ্ধিবৃত্তি” । এই “মানুষ” পদটির ব্ক্ঞযর্থ 

বাড়ানোর জন্তে অন্যান্য সমণ্তড জ'বকেও যদি 
এর সঙ্গে যোগ কর। হয় ( “মানুষ” 4অন্থান্ত জীব-সস্তজীব ), ভাহলে 
তার জাত্যর্থ “জীববুত্তি”” মাত্রে পরিণত হবে। ./-াগ্ষের” জাত্যর্থ-_. 
বুদ্ধিবৃত্তি-জীববৃত্তি)। অতএব ব্যক্ত্যর্থ-র'বদ্ধি জাত্যর্থ-র হাঁসের 
কারণ। 

আবার, “্থানুষ” পদটির ব্যক্কার্থ কমাবার জন্তে যদি “অসভ্য 
মানুষদের কথা বাদ দিয়ে শুধু “সভ্য মানুষদের উল্লেখ করি (মানুষের 
বাক্তার্থ-অলভ্য মান্থষস্পসভ্য মানুষ ) তাহলে, “সভ্য” গুণের 
ংযোগে জাত্যর্থ বেড়ে যাবে ( মানুষের জাত্যর্থ+সভাগুণ- জীববৃত্তি+ 

বুদ্ধিবৃদ্ধি+-সভ্যবৃত্তি)। অতএব, ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস জাত্যর্থ বৃদ্ধির 
কারণ । 

এই ভাবে দেখান যেতে পারে যে, জাত্যর্থ-বৃদ্ধি ব্যক্ত্যর্থ-ভ্রাসের 

কারণ এবং জাত্যর্থ-হ্রাস ব্যক্ত্যর্থ-বৃদ্ধির কারণ। 
বিপরীত পরিবর্তনের এই সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যে একটি পরম্পর- 

জন্মন্ধযুস্ত পদ-ত্রণীর উদ্দারণ নেওয়া 
সবচেয়ে ভাল । যথা-_ 

ঢ1£016 ( ক্ষেত্র )--6121)6 715016 ( সমতলঙক্ষেত্র )--1২০০৮ 

11)651 1319176 28016 (খাজুরেথাক্ষেত্র)--0389010196615] ( চতুভূ'জ ) 
--98191161065210 ( সামাস্তরিক )--7২০০০৪7)516 ( আয়তক্ষেত্র )-- 
98916 ( বক্ষেত্র )। 

সন্বন্বযুজ্ঞ মাল। 



ব্যক্তার্থ ও জাত্যর্থ ৬৭ 

এই শ্রেণীতে প্রথম পদ 4চ%88:০”-এর ব্যক্তার্থ সবচেয়ে 
বেশী কিন্তু জাত্যর্থ সবচেয়ে কম। এবং এই পদ থেকে যতই 
আমরা শেষের দিকে অগ্রসর হই ততই দেখি ব্যক্তার্থ কমে 
যাচ্ছে এবং জাত্যর্থ বেড়ে যাচ্ছে । শেষ পদ “9৫081:*.এর সবচেয়ে 
কম ব্যক্তর্থ কিন্তু সবচেয়ে বেশী জাত্যর্থ। অতএব, এই শ্রেণীতে 
প্রথম দিক থেকে শেষের দিকে অগ্রসর হলে দেখতে পাওয়! যায় কী 
ভাবে ব্যক্থ্যর্থ-হ্বাস ও জাত্যর্থ-বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গী। অপরপক্ষে, শেষ দিক 
থেকে প্রথম দিকে অগ্রসর হলে বুঝতে পারা যায় কী ভাবে জাত্যর্থ-হ্রাস 

ও বযক্তা্-ধ পরস্পরের সঙ্গে সনবন্ধ-যুক্ত।; 

্যক্ত্যর্থ ও “ভাত্যর্২র মধ্যে বিপরীত সম্পর্ককে ভালো করে 

বোঝাবার জন্তে নিয়োন্ড কটি কথা মনে রাখ! দরকার £ 

(১) প্রথমত, এ কথা পরিষ্কার ভাবে জেনে রাখা দরকার যে 

কোনে! একটি পদ-এ্রর ব্যক্তযর্থ বা জাত্যর্থকে পরিবর্তিত 
করলে-_বাড়ালে বা কমালে_সেই পদটি একটি সম্পুর্ণ 
নতুন পদ্-এ পরিণত হয়, পুরোনো পদ আর থাকে না। যথা, 

“মানুষ” পদটির জাত্যর্থ বৃদ্ধি করবার জন্কে যদি 
জাতার্থ বা ব্যক্তর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে “সাধুবৃত্তি* ঘোগ 
বাড়াকমার দরুন 
সহুন পন হা হয় করি, তাহালে পদটি আর পমান্ুুষ” থাকবে না, 

হয়ে যাবে “সাধু-মানুষ”*--অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ 

নতুন পদদ। কিন্বা “মানুষ” পদটির জাত্যর্থ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে যদি 

তার থেকে “বুদ্িবৃত্তি” বাদ দি, তাহলে পদটি আর “মানুষ” থাকবে 

না, হবে যাবে “জীব” । “সাধু-মাহুষের” ব্যার্থ “মানুষের” 

চেয়ে অনেক কম, “জীব”-এর ব্যক্যর্থ “মান্ৃষের” চেয়ে অনেক 
বশী। ৃ্ 

অবশ্ত মনে রাখতে হবে যে এখানে আমরা সঁতাকারের নতুন 



৬৮ তর্কবিদ্যা গ্রবেশিকা-_নিগমন 

জাত্যর্থ যোগ করা সম্বদ্ধে কথ বললুম। কিন্তুযদি এমন কোনো গুণ 
পদটি জাত্যর্থ-র সঙ্গে যোগ দি, যে গুণ পদটির অস্তর্বর্া প্রত্যেকটি 
জিনিসে বর্তমান, কিন্বা যে গুণ পদটির জাত্যর্থ থেকে অনুমান করা যায়, 
তাহলে সেই যোগ দেবার দরুন পদটির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। 
উদাহরণ £ পত্রিভুজ” নামক পদটির জাত্যর্থ হল “তিনটি সরল রেখা 
দ্বারা পরিবৃত সমতলক্ষেত্র | এই জাত্যর্থর সঙ্গে যদি যোগ দি-_ 
"তিনটি কোণ বা ৪781০এর অস্তিত্ব”-_-তাহলে কিন্তু মূল পদ ত্রিভুজের 
কোনো রকম বাক্ত্যর্থর হাস হবে না, তার পরিবর্তনও ঘটবে না। 
কেননা, “তিনটি কোণ থাকা” নামক যে গুণ সে গুণ আসলে নতুন 
জাত্যর্থ নয়, মূল জাত্যর্থ থেকে অন্থমিত হয় মাত্র। অতএবংব্যক্যর্থ ও 
জাত্যর্থর মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক গুধু তখনই খাটবে য্:/ ব্যক্ঞর্থ বা 
জাত্যর্থর কোনে প্রকৃত পরিবর্তন দেখ! দেবে, এবং ন রকম পরিবর্তন 
দেখা দিলে মূল পদটি বদলে ভিন্ন পদ হয়ে যাবেন 

২) দ্বিতীয়ত, কোনো পদ-এর ব্যক্তযর্থ ব। জাত্যর্থর 
ভান বৃদ্ধির সঙ্গে সে জন্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত 
জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধিকে গুলিয়ে ফেললে চঙগবে না। 
তর রত একটি পদ-এর ব্যক্যর্থ ব জাতার্থ সম্বন্ধে কোনো 

আমাদের জ্ঞান বাড়া- মানুষের জ্ঞান বাড়তে-কমতে পারে; কিন্ত 

কমার কোনো সন্ব্ষ তাতে আনল পদটির কিছু আসে যায় 
রি না। যথা, কলম্বদ আমেরিক! আবিষ্কার করার 

পর “মহাদেশ” নামক পদ-এর ব্যক্ত্যর্থ স্বত্ধে আমাদের জ্ঞান 

বাড়ল, কিন্তু তাতে যে “মহাদেশ” পদটার ব্যক্তযর্থ বেড়ে গেল এমন 

কোনো কথা নেই--অতএব “মহাদেশ” পদটি যেমনকার তেমনি রইল,. 

তার জাত্যর্থ সত্যই কমল না। ঠিক তেমনি, কোনে! একটি দ্রব্যর 

জাত্যর্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে আমাদের জ্ঞান বাড়তে 

পারে বই কি; কিন্তু একে সত্যিকারের জাত্যর্ঘ বাড়া বল! যাঁয় না» 



পদ-বিভাগ ৬৯ 

এবং সেই কারণে এর ব্যক্কযর্থ কমবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে 
পারে না। 

(৩) তৃতীয়ত, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ-র বিপরীত হাস-বৃদ্ধি 
সম্বন্ধে যে নিয়ম তাতে কোনো রকম গ্রাণিতিক 
অনুপাত (10080150586065] 1১7০0790৮০2) 0নই। অর্থাৎ 

ঠিক কতট। ব্যক্যর্থ বাড়লে ঠিক কতটা জাত্ার্থ 
কোনো সংখযগপিতের কমবে কিম্বা ঠিক কতট। জাতার্থ বাড়লে তার 
হিসাবে এই বাড়া-কম! 
চলল. সঙ্গে সঙ্গে ঠিক কতটা ব্যক্তার্থ কমবে এ সম্বন্ধে 

বি কোনো বাধাধর! হিসেব থাকতে পারে ন1। 

এই হ্রাস-বুদ্ধির পরিমাণ অসমান-_বিডিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণে 

হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে । যেমন, ধর যায়, “মানুষ” পদটির সঙ্গে যদি “শ্বেতত্ব” 

নামক গুণ সংযুক্ত কর] হয় তাহলে পদটি হয়ে যাবে “শ্বেত মানুষ””- 

“মানুষের” তুলনায় “শ্বেত মানুষের” ব্ক্তার্থ বোধহয় তিন ভাগের 
ছুভাগ। কিন্তু “শ্বেতত্ব” নামক গুণের পরিবর্তে যি “মানুষ” 

পদ-এর সঙ্গে প্অদ্ধত্ব* নামক গুণকে যোগ করা যায় তাহলে পদটি 

হয়ে যাবে “অন্ধ মানুষ”__“মানুষের” বাক্তযর্থর তুলনায় “অন্ধ মানুষের” 

বাক্র্থ নগণ্য । অতএব দেখা যাচ্ছে, একই পদ-এর সঙ্গে একটি গুণ 

জাত্যর্থে যোগ করলে ব্যর্থ ষে পরিমাণে কমল অপর একটি গুণ 

জাত্যর্থে যোগ করে ব্যক্তর্থ তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে কমল। 

এ পরিমাণের তাই কোনো বাধাধরা হিসেব নেই । 

$৩। পদ-বিভাগ (108515195 ০£ [52025 ) 

কোনো কোনে পণ্ডিত পদগুলিকে একার্থক ( 07015০০81 ) 

২ অনেকার্থক (7:091%009] ) এই ছুই বিভাগ্নে বিভক্ত করতে 

চান । ৩০০৪৪ যেমন বলেন কোনো পদ্দ যদি আমাদের মনে 



৭০ তর্কবিষ্থা প্রবেশিকা-_নিগমন 

মাত্র একটি অর্থের উদ্রেক করে তাহলে তাকে “একার্থক” বলতে 

হবে; কিন্ত কোনে! পদ যদি ছুটি বাতার চেয়ে বেশী অর্থ আমাদের 

কা মনে উদ্রেক করে তাহলে তাকে “অনেকার্থক” 

, অনেকার্থক শব বলতে হবে। এই মত অনুসারে “মানুষ” 

দঘোড়া” “এপ্রিন* প্রভৃতি পদ স্পষ্টই একার্থক, 

কারণ একাটর বেশী ছুটি অর্থ এদের হয় না। কিন্তু, “হয়”, “করি”, 

"হরি* প্রভৃতি শবকে অনেকার্থক বলতে হবে; কারণ এই শব্দগুলির 

একাধিক অর্থ। 

কিন্তু খু'টিয়ে বিচার করলে মানতেই হবে যে এই ব্লগ আসলে 

শব্ব-বিভীগ, পন-বিভাগ নয়। শব্দর একটি "থা একাধিক অর্থ 

থাকতে পারে; কিন্তু তর্কবিদ্যায় যাকে “পদ” লে স্বীকার করে নেওসা 

হয় তার একাধিক অর্থ থাকতে পারে না। [৪ 

একে পদ-এর বিভাগ 0£10677615 অনুসারে তর্কবি্যায় একটি পদ-এর 
না বলে শের বিভাগ এ 
বলতে হবে অর্থ অদ্বিতীয় ও অপরিবর্তণীয় হতে বাধ্। 

কোনো শব্দর ষ্দি একাধিক অর্থ থাকে 

তাহলে সেই শব্দকে একাপ্রিক পদ-এ পর্যবসিত করে নিতে 

হবে_যে কটি অর্থ সেই কটি বিভিন্ন পদদ। যেমন “হরি” 
শবটি ঈশ্বর অর্থে একটি পদ এবং চুরি করা অর্থে ভিন্ন একটি পদ। 

বিভিন্ন পপ্ডিতরা পদকে বিভাগ করবার বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন । 

সেগুলির মধ্যে নিক্নোক্ত বিভাগগুলি নিয়ে 

আলোচনা কর দরকার £ 

911716 বা 00120095166 3 

বিভিন্ন পদ-বিভাগ 

9107£0121 বা 0206181) 

0০011606%6 বা 2০০০০11০০0০ ) 

0979886 বা 50:81 শর ক 
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উ. 2695105০9 1২০5901৬০ বা 011ড9018 3 

চ,. £১5011069 বা 2180৩ 

ছ, 0011150080৮2 বা [ব01-050901806801্6 | 

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিভাগই অন্ান্য বিভাগ থেকে সন্বন্বমুক্ত। যে 
কোন পদ্কেই এই বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে হয় একদিকে 
নাহয় অন্ত দিকে পড়তে হবে। কোনে! পদ-এর স্বব্দপ নির্ণয় করতে 

হলে দেখতে হবে এুত্যেকটি বিভাগের ঠিক কোন দিকে এই পদটি পড়ে। 
আপাতত এই বিভাগগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা ষাক। 

ক." এখ-শব্দাত্বক পদ (51019151517) এবং অনেক- 

শব্দাত্বক পদ (০0150576 '761770) | 

কোনো পদ একটি শব্দ বা একাধিক শব্ধ ছারা গঠিত হতে 

পারে। একটি শব্দ দ্বারা গঠিভ যে পদ তাকে এক-শব্াত্মক 
পদ ব1 ১£570216 15৭ বলা হয়)-_-যথ] “মাম্ুষণ্জ “ছাত্র”, “কলেজ?” 

“বৃক্ষ” ইত্যাদি। অপরপক্ষে, একাধিক শব্দ দ্বার! গঠিত যে 
পদ ভাকে অনেক-শবাত্মক পদ বা ০০197205265 1৩08 বলে? 

যথ1__-«এই মানুষটি”, “একটি বুদ্ধিমান ছাত্র', “একটি প্রথম শ্রেণীর 

কলেজ”, “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়”, ইত্যাদি । 

অনেক-শব্ধাত্বক পদ-এবর মধ্যে সাধারণত এক বা একাধিক 

08025015009615 শব ( অর্থাৎ যে শব শুধু 

51170015751) শুধু নিজের জোরেই “পদ” হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
একটি শব দ্বার1 গঠিত . ধিক ও 
00101909510 "ঘা পাবে) এবং এক বা একাধক ১5%9০916 

বহু শব্দ ঘার] গঠিত £016100800 শব্ধ ( অর্থাৎ যে শব্দ শুধু নিজের 

জোরে “প*” হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না) 

থাকে; যেমন, উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে, “মানযশ্টি “ছাত্র” গ্রস্ভৃতি 
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0806501:610900 শব্দ) এবং *এইশ, “একটি ইত্যাদি 55০86০- 

£0151777161০ শব 
ক, 

খা বিশিষ্ট পদ (97৪1৬ গাও, ) এবং সামান্য পদ 
(05697057511 ভা )। 

কোন পদ একই অর্থে ব্যবহৃত হলে পর যদ্দি তার 
ঘ্বার। মাত্র একটি বস্ত বোঝান হয় তাহলে তাকে 5180]21 

শোন বা “বিশিষ্ট পদ” বলা হুয়। যথা, 

511750171510) *কলিকাতা”, "উইলিয়ম্ সেক্সপ্ঠ়ির', “ণাজা'১, 

মাত্র একটি বন্ত বুঝায় । নিক রে 
0575:51 প6: বহ পৃথিবীর মধ্ো সর্বোচ্চ পর্বত”, «এই মানুষটি” 

বস্তুর মধ্যে অনিদিষ্ট- “এই বইটি”) রাম”, প্ক্াম”- ইত্যাদি । 

ভাবে যেকোন অপরপক্ষে ষে পদ একই অর্থে বিভিন্ন 
সমজাতীর দ্রব্যর উপর প্রযোজ্য, অর্থাৎ 

যার ব্যক্যর্থ একাধিক বস্তু, তাকে 0০10100012 বা 0১5756781 

হজ বা “সামাচ্য পদ” বলা যায়। যেমন “মানুষ”, “বই?” 

“ছাত্র” ইত্যাদি । “মানুষ” পদ-এর ব্যক্র্থ মাত্র একটি বস্ত নয়-_ 

সমজাতীয় বিভিন্ন বস্তর উপর এই পদটি প্রযোজ্য । 

917500197 এতাগুলিকে আবার ছুটা 

ভাগে ভাগ করা হয়; (১) 9121715০217 

941)80191 7200) এবং (২) 01)-9181)190591)0 917£9191 

শ'219 বা “ম্বকীয় নাম”? । 

(১) কোন বিশেষ বস্তকে বোঝাবার জন্তে কোনে। পদ সেই বস্তর 

বিশিষ্ট গুণ যদি উল্লেখ করে তাহলে পদটিকে. 

51570167580 915801511 25 বা £তার্থ- 

পুর্ণ-বিশিষ্ট পর্দ” বল! হয়। যথা "পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পাহাড়*-_ 

একটিকে বোঝায় 

ছুরকম বিশিইই পদ 

অর্থপূর্ণ এবং 
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এখানে একটি বিশেষ বস্তর উল্লেখ করা হল এবং সেই উল্লেখ করবার 

জন্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ” এই বিশিষ্ট গুণটির সাহাযা নেওয়! হল। 
এই গুণ শুধুমাত্র একটি পাহাড়ের আছে, অন্ত কোন বস্ত্র নেই । 

(২) কিন্তু যেপদ কোনে রকম গুণের উন্লেধ না করেই যদ্দি মানত 

একটি বিশিষ্ট বস্তকে বোঝাতে পারে তাহলে পদটিকে [০7,-9187- 

(5977 90080187৮ ভারা বা “স্বকীয় নাম” বলা হয়। 

অধিকাংশ পণ্ডিত বলেন, স্বকীয় নাম গুলিই ([৯০7১০৪ [৪0৩ ) 

ব0-915791509170 (অর্থহীন ) 9119610121 

না, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে 

পস্বকীয় নাম” বা 0:91 [৪706এর কোন জাত্যর্থ নেই। [ এই 
পরিচ্ছেদের $ ৩ ছ, পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য ] 

স্বকীয় নাম 

গ। 0০115০6৮৬77 এবং 1০0-0০115০0%৩ 1 ও 2 

পদ-এর 0০115০65৩ ও 10150105815 ঝবহার । 

যে পদ বিভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টিকে পৃথক্ অর্থে না 
বুঝিয়ে সমগ্র অর্থে বোবীতে চায় সে পদকে 0০০115০8%5 
পু'ভঃলঃ বা “জমষ্টি-বাচিক পদ” বলে। অতএব একটি সমগ্টি- 

বাচক পর্দ বিভিন্ন কয়েকটি দ্রবাকে বোঝায় এবং 

সেই ভ্রব্যগুলির মধ্যে কোনো সাধারণ যোগাযোগ 

থাকার দরুন সেগুলিকে সমগ্রভাবে বা একত্রীভূত করে বোঝায় । যেমন 

“সৈন্যদল”, “নৌদল”, “পাঠাগার”, “জুরি” ইত্যাদি। “ঠসন্তদল” 

পদটি সমষ্টি-বাচক, কারণ এই পদ-এর সাহা বিভিন্ন সৈম্তকে 

বোঝালেও তাদের পৃথক্ ভাবে বোঝায় নাঃ সমগ্রভাবে বোঝায়। 

ইংরাজী ভাবায় এই 00116০6৬2 20এর বিপরীত পদটির 

এক কথায় কোন চলতি নাম খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ। তাই যে সব 

“সমষ্টি-বাচক পদ" 
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শা, 0011906 নয়, তাদের সোজাহজি 707-00115005 

[20 বা ব্যষ্টিবাচক পদ বলা হয়। €09159র মতে 0০011650০ 

[&াগাটির বিপরীভ অর্থ বোঝাবার জন্যে 
£[]1জা়ে ভা? এই নাম ব্যবহার করা 
যায়। 0-00911600%2 বা ঢো012 

[610)এর বেলায় কোন দলের সমগ্র সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ থাকে না। 

এ জাতীয় পদকে কখনো 10150:1996156 16105 বল! উচিত নয়। 

কিন্ত সমস্ত রকম সমগ্রতা বোঝাবার পক্ষে উপযুক্ত ভাষা! নব সময় 

পাওয়া যায় না। তাই এ সব ক্ষেত্রে আমরা “সমস্ত” শব্ধ ব্যবহার 

করতে পারি, কিন্তু এই “সমস্ত” শব তখন 

পদ-এর ০০0118০৮%5  সমগ্রতা-বোধক। খা, ষখন বলি “ভ্রিকোণের 
এবং 10150170009 
বাবহার সমস্ত কোণ ছুটি সমকোণের সমান+”, তখন এই 

তর্ক-বাক্যের উদ্দেশ্টকে আমর। সমগ্র অর্থে গ্রহণ 

কবি? অর্থাৎ ভ্রিকোণের সমস্ত কোণ এক সঙ্গে মিলে বা সমগ্রভাবে 

ছুই সমকোণের সমামি। কিন্তু যদি বলি, পক্রিকোণের সমস্ত কোণই 

ছুই সমকোণের চেয়ে কম” তখন বুঝতে হবে এখানে উদ্দেশ্ঠটিকে পৃথক্ 

অর্থে (91501590615) ব্যবহার করা হচ্ছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি 

কোণ পৃথক ভাবে, সমগ্রভাবে নয়, দুই সমকোণের চেয়ে ছোট। 

অর্থাৎ, একটি পদকে আমরা কখনো কখনো সমগ্র (0০০9116০0৮০ ) 

অর্থে ব্যবহার করতে পারি, কখনো! বা পারি পৃথক (101901১0052 ) 

অর্থে ব্যবহার করতে । একেই বলে পদ-্ঞএর সমগ্র অর্থে ও পৃথক্ 

অর্থে ব্যবহার ৫0০1165০655 ও 10150295655 185৪ ০£ 

বাষ্টিবাচক পদ বা 
0701015 ওত 

005 )। 

একটি সমষ্টি-বাচক পদকেও কখনো বা সমগ্র অর্থে কখনো 

ব| পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করা যায়। যথা, “সৈস্তদল” একটি সমষ্টি-বাচক, 

পদ। অর্থাৎ, ' ্রীধারণত সমগ্র অর্থেই এই পদ ব্যবহৃত হয়্। 
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কিন্ত যদি বলি “সৈন্তদলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল”--তখন বুঝতে 
হবে “সৈন্তদল” শব্দটিকে সমগ্র অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না, পৃথক অর্থে 

ব্যবহার কর! হচ্ছে; অর্থাৎ সেই দলের মধ্যে ষে বিভিন্ন সৈন্ত 

বর্তমান তার্দের কথা পৃথক্ ভাবে বল! হচ্ছে । কিন্তু যদি বলি “ঠসম্তদলে 

একশো জন সৈশ্ভ আছে”, তাহলে “ঠসম্তদল” নামক সমষ্টি-বাচক পদটি 

সমগ্র বা 0011500৬6 অর্থে ই ব্যবহার করা হচ্ছে। 

একটি সমষ্টি-বাচক পদ 917289191 ( বিশিষ্ট ) হতে পারে কিন্বা 

06175191-ও ( সামান্তও ) হতে পারে। যে সমষ্টি-বাচক পদ মাত্র একটি 

বিশেষ সমষ্টিকে বোঝায় সেটিকে 51750121 

( বিশিষ্ট ) বলতে হবে। যথা, “ইংরেজ জাতি”, 

“কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার”, “আজাদ 

হিন্দ ফৌজ”, ইত্যার্ি। অপরপক্ষে, যে সমষ্টি-বাচক পদ অনিরিষ্ট 

কয়েকটি সমর যে কোন একটিকে বোঝাতে পারে সেটিকে (612619] 

(সামান্য ) বলা যায়। যেমন, “ফৌজ”, “পাঠাগার” ইত্যার্দি। 

*পাঠাগা৭* বলতে মাত্র ষেকোন একটি বিশেষ পুস্তকসঞ্চয়কে বোঝানো! 

হয় এমন কোন কথা নেই; পৃথিবীব অনির্দিষ্ট সংখ্যক পুম্তকসঞ্চয়ের 
যেকোন একটিকেই এই শব্দ দ্বারা বোঝানে সম্ভব । তাই একে 

“সামান্)” সমষি-বাচক পদ বলতে হবে। 

সমষ্টিবাচক পদ বিশিষ্ট 
ব1 সামান্ত হতে পারে 

ঘ | বস্ত-বাচক পদ (0০76:55 ভা) এবং 

গুণবাচক পদ ( 41550566  ভাাহ ) 

পদকে আবার পবস্ত-বাচক* বা 0070:962 ও “গুণ-বাচত” বা 

১১50:০০ এই দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়। কোনো বস্তর 

নামকে বস্ত-বাচক পদ বলে, একটি গুণের (বা একটি 



ণ৬ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা--নিগমন 

গগ-সমষ্টির) নাম যখন ম্থর়ংসম্পুর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় 
তখন তাকে গুথ-বাচক পদ্দ বলে। যথা, “মানুষ”, “বই* 

“কলেজ* “ন্রকোণ* প্রভৃতি পদকে বস্তবাঁচিক 
বস্ত-বাচক এবং 
রাকাত বলতে হবে কেননা এই পদগুলি বস্ত বোঝায়; 

অপরপক্ষে “মন্ুস্যত্”, “পুস্তকত্ব”” *ত্রিকোণত্ব” 

প্রভৃতি পদ গুণ-বাচক পদ বলতে হবে, কেননা এগুলি গুণ বোঝায় | 

বস্ত-বাচক ও গুণ-বাচক পদ প্রায়ই জোড়া ভাবে থাকে । যথা £ 

“মানুষ” ও “মন্ুয্ত্ব”, “পশ্ত” ও *পশুত্ব”, “কৃপণ” ও “কার্পণ্য”, “বৃদ্ধ” ও 

“বার্ধক)”, বস্ত্র ও *বস্তত্ব”৮চেতনশ ও 

বন্ত-বাচক ও গুণবাচক “ঠচতন্/* “ক্লান্ত” ও “ক্রাত্তি”, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
পদ-যুগল 

তাই বলে প্রত্যেক বস্ত-বাচক পদ-এর অনুরূপ 

যে একটি না একটি গুণ-বাচক পদ থাকতে 

বাধ্য, এমন কোন কথা নেই। 

বিশেষণ পদগুলি কিন্তু বস্ত-বাঁচক পদ, গুণ-বাচক 
পদ নয়। যদ্দি বলি “পুস্তকটি প্রয়োজনীয়” তাহলে দ্প্রয়োজনীয়” 

নামক বিশেষণটি “পুস্তক*” নামক বিশেষ্ঠের 

উপর প্রযোজ্য । “প্রয়োজনীয়” পদ-এর 

'অন্গরূপ যে গুণবাচক পদ তার নাম হল 

“প্রয়োজনীয়তা”, কেননা “প্রয়োজন” শব্দর যে অনুরূপ গুণ তার নামই, 

*প্রয়ো জনীয়তা” । অতএব “মহৎ”, “মন্দ*, “ক্লান্ত” প্রভৃতি শব বস্তুর 

নামবোধক ; অতএব এগুলি বস্ত-বাচক পদ; এগুলির অন্থরূপ গুণ- 

বাচক পদ হবে-মহত্ব” “মন্নত্ব” ও “ক্ান্তি”। 

পণ্ডিতর৷ আর এক রকম পদ-এর কথা বলেন। সেগুলির নাম্ঠ 

দেওয়া হয় 4860790655 াভাাত | বিশেষণ ও কুদত্ত পর্ব 

বন্তবাচক অর্থে ব্যবহৃত নাহলে জেগুলিকে 4১৮৮/5৪তদ০ 

বিশেষণকে বস্ত-বাচক 

শব বল। দরকার 



বিশিষ্ট ও সামান্ত গুণ-বাচক পদ ৭৭ 

সভার বলে । 46060169656 হা ও “গুণবাচক” পদ-এর মধ্যে 

প্রভেদ এই যে ££00500৮০ [1গুলি তর্ক-বাঁকোর বিধেয় হিসেবে 

ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু অন্য পদ-এর সঙ্গে 

সংযুক্ত না হলে সেগুলিকে উদ্দেন্ট হিসেবে 
সাধারণত ব্যবহৃত হতে পারে নাঁ। যথা, “মানবীয়”, “ডুবুডুবু” প্রভৃতি 

শব (বিশেষণ ও কৃদন্ত পদ) সাধারণত নিজে নিজে তর্ক-বাক্যের 

উদ্দেন্ট হতে পরে না। যথা, আমরা যদিও বলতে পারি “নৌকাটা 

হল ডূবু-ডূবু” তবুও শুধু “ডুবু-ডুবু” শব্কে উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহার 
করিতে পারি না) উদ্দেশ হিসেবে ব্যবহার করতে হলে প্ডুবু-ডবু* শবধর 

সঙ্গে অন্ত শব যোগ করতে হবে; যথা, প্ড্বুড়ূবু জিনিসটি হল 
নৌকো” । 

4১001000155 

9211668197 ও (03515511] /1050561 হা 

গুণ-বাচক পদগুলিকে “বিশিষ্ট” ও *সীমান্ত” এই ছুই ভাগে 
ভাগ করা ষায় কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এচুর মতভেদ 

দেখতে পাওয়া যায়। এই সব মতবাদের 
মধ্যে ষে মতবাদ অনুসারে এই বিভাগ সম্ভব, 
সেই মতবাদই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 

যে গুরণবাচক পদ একটি সরল গুপের উল্লেখ করে মাত্র, সেই 
“গুণ-বাচক পদকে দবিশিষ্ট” বল! উচিত 7 কেননা, যদিও নানান বস্তর 
মধ্যে এই গুণটি থাকতে পারে তবুও আমরা ষখন এটির কথা ভাবি 
তখন একে স্বতন্ত্রভাবে ও অদ্বিতীয় ভাবেই ভাবি। যথা, “চতুক্কোণত্ব” 
বলে গুণ যদিও নানান বস্তর মধ্যে বর্তমান তবুও এই গুণটির 
কথা যখন চিন্তা করি তখন দেখতে পাই নানান রকমের “চতুফোণত্” 
সম্ভব নয়--"চতৃক্কোণত্ব” বলে যে ধারণা তা এক এবং অদ্ধিতীয়। 
'এঁই ভাবেই “সম”, “সত্যত্ব” "্যায়নিষ্টত” প্রভৃতিঞশবকে “বিশিষ্ট” 
গুণ-বাচক পদ বলতে হবে। 

গুণ-বাচক পদকে 

বিভাগ কর] যায় 



৮ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা--নিগ মন 

ষেগ্রণবাচক পদ কয়েকটি বিভিন্ন গুণ বোঝায় তাকে “পামান্ত" 

গুণবাচক পদ বলা উচিত। যথা, “রঙ”, পসাধুতা” ইত্যাদি । “রঙ” 
নানান রকমের গুণ বোঝায়_-“শ্বেতত্ব”, 

*লোহিতত্ব”, “কৃষ্ণত্ব”, “হবিতত”) ইত্যাদি । 

অতএব “রঙ” বলতে যে গুণ-বাচকপদ বোঝায় সেই পদকে “সামান্” 

বলা উচিত। *সাধৃতা”-ও নানান রকম গুণ বোবায়-__বথা, “সত্য নিষ্টতব”, 
“দাননিষ্ঠত্ব*, “সচ্চরিত্রত্র, ইত্যাদি । 

ও 1১05816155 ( সদর্থক )১ [5851%5 ( নএর৫থক ) ও 

[১158055 ( ব্যাহতার্থক ) পালাত 2 1220716711৮, 

কোনো বস্ত বা গুণের অস্তিত্ব-বাচক হলে একটি পদকে 

7০৪161৮৩ শাগ্যাঃ। বা “সদর্থক পদ” বল। হয়। যথা, “মা, 

“মানবীয়”, *নুখঠ, হুঃখঙগ। পপুস্তক"” ইত্যাদি । কোনো বস্তুর বা 

গুণের নাস্তিত্ববাচক হলে একটি পদকে [5889৩ তা 
বা “নএওর৫ক পদ্দ* বলা হয় । যথা, “অ-মানষ”, অ-ন্থখী”, “অসৎ”, 

ইত্যাদি। কিন্ত কোনো পদ যর্দি কোনো গুণের 

আপাত অনুপন্ছিতি বোঝায়, কিন্তু সেই গুণের জস্তাবনা 

অস্বীকার না করে, ভাহলে সেই পদকে [0155655 
গুতা বা “ব্যাহভার্থক পদ” বল! হয়। 

০৯৮ টনি এবং অর্থাৎ, ব্যাহতার্থক পদ দ্বাৰা এই কথা ব্যক্ত, 

করা হয় যে কোনে বস্ত থেকে একটি গুণ 

আপাতত লোপ হয়েছে, যদিও এই গুণটি হয়ত বস্তটির মধ্যে 

আগে ছিল, কিন্বা' বস্তটির মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ 

ওই জাতীয় বন্ত সাধারণত ওই জাতীয় গুণের অধিকারী হয়। 

যেমন "অদ্ধ”,&”কানাপ, “খোড়া” “বোবা”, শকালা”। “অর্থ” 

মাগষের আপাতত দৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু তার শরীরে এমন অন্ন 

বিশিষ্ট এবং সাধারণ 

॥ নু 



সদর্থক, নঞর৫ক ও ব্যাহতাথক ৭৯ 

নিশ্চয়ই রয়েছে যে অঙ্গের গুণে তার পক্ষে দেখতে পাওয়া নিশ্চয়ই কিছু 

অসম্ভব ছিলে। না--অকম্মিক কোনে। কারণে সে হয়ত আপাতত 

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে । আমরা গাছকে তো! “অন্ধ বলিনে; কারণ 

গাছের সে রকম কোনো অঙ্গ কোনো কালে থাকা সম্ভবই ছিলে। না । 

তাই ব্যাহতার্থক পদ-এর অস্তিত্ব সদর্থক ও নঞ্র্খক পদ-এর মাঝামাঝি 

জায়গায় । নঞ্থক পদ-এর মতো ব্যাহতার্ক পদও কোনো গুণের 

নাণ্ডিত্ব বোঝায়, কিন্তু স্দর্থক পদ-এব মতে ব্যাহতার্থক পদও কোনো! 

গুণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্ভাবনা! বোঝায় । 

সাধরণত নঞর্থকক পদগুলির সঙ্গে একটি নেতিমুলক উপসর্গ 
যুক্ত থাকে । ইংরাজীতে যেমন-_১০-১ 25০6, ৪৮১ 018-, 2757১ 

18১ ইত্যাদ-_-( যথা 10017-9010108]) 10017001621], 01796116521 

ইতা'দি ) বাংলা ভাষাতেও %লইভাবে “নিঃ৮, 
একটি পদের রূপ “নয়”, “অ” প্রভৃতি উপদর্গ যুক্ত করে 
বুঝতে হবে তার অর্থর 
দিক খেকে; তাঁর নঞ্থক পদ-এর সাধাবণ বাবহার করা 
চেহারা ত্রাস সি সম্ভব_যেমন, 'অমর”ঃ “অসত্য”, “অক্ষত” 

করতে পারে পলিঃসহায়””,। ইত্যাদি । কিন্তু এমন অনেক 

নএঞ্খথক পদ আছে যার কোন রকম নেতিমূলক 
উপসর্গ নেই; আবার নেতিমুলক উপসর্গ থাকা সত্বেও অনেক সময় 
অনেক পদ নঞ্র্থকক নাও হতে পারে। বস্ত একটি পদ সদর্থক, 
না নঞর৫থক, না ব্যাহতার্ক তা আসলে নির্ভর করে পদটির অর্থের 
উপর, তার চেহারার উপর নয়। যেমন, “নিবুদ্ধি” ( বোকা! ), 
পনির্ঘিয়ত € নিষ্ঠুর ) প্রভৃতি শব্দর চেহারা নঞক হলেও আসলে 
এগুলি সদর্ক, কারণ অথর দিক থেকে কোন না কোন গুণের 
অস্তিত্ব বোঝানোই এই পদগুপির উদ্দেশ্য । অপরপক্ষে, এমন 
অনেক পদ পাওয়া যায় যেগুলির চেহারা সঘর্থক হলেও অর্থর দিক 
থেকে সেগুলি নঞর৫ক, তাই আসলে সেগুদিকে নঞ্র্কই বল! 

'উচিত। যেমন, “সংশয়” ( বিশ্বাসের অভাব ), “বিদে্ঠী” (দেশীয় গুণের 
অভাব ), “অন্ধকার” ( আলোকের অভাব ), “আলন্য* ( কর্মী-গুণের 
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অভাব ) ইত্যাদি পদগুলির চেহারার দিক থেকে সদর্থক হলেও অর্থের 

দিক থেকে নঞ্র্থক। 

এখানে বলে রাখ! যায় ষে বিশেষণ ও কৃদস্ত পদগুলিকে ব্যাহতার্থক 

পদ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু তাদের অন্তুরূপ গুণবাচক পদগুলি 

নঞর্থক | যথা, “অন্ধ”, “বধির” প্রভৃতি পদ ব্যাহতার্থক হলেও, “অন্ধত্ব” 

“বধিরত্ব”, প্রভৃতি পদ নঞর্থক-_কেননা, “অন্ধত্ব” বললে “দৃষ্টির অভাব” 

বোঝায়, “বধিরত্ব” বললে শ্শ্রবণ-শত্তির অভাব” বোঝায়, যদিও কোনো 

মানুষ সম্বন্ধে "অন্ধ, নামক বিশেষণ ব্যবহার করলে শুধু এইটুকুই বোঝ! 
যায় যে আপাতত মানুষটির দৃষ্টির অভাব ঘটেছে কিন্ত এ অভাব 
ত্রেকালিক নয়। 

একটি নঞ্কর্থক পদ তার অনুরূপ সদর্থক পদ-এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ 
হলে তাকে 1700016 আজ বলা হয়। কারণ এই নঞ্র্থক পদটি 
একমাত্র তার অনুরূপ সদর্থক পদটির বিষয় ছাড়া অন্ত সমস্ত বিষয় সম্বঙ্থে 
প্রযোজা । যেমন “ম-শ্বেত” বললে শুধু “শ্বেত” ছাড়া অন্যান্ত সমস্ত কিছু 
বোঝায় । তাই এর পরিধি প্রায় অশীম বা [1751)166 । এরকম পদ 
ব্যবহার করার বিরুদ্ধে 81580015এর আপত্তি ছিল, কেননা, তার মতে 
এ ধরনের পদ বড় অস্পষ্ট । 

টীক। 2 07212০518107 22] ভাাওও 2 00805080601 

ও (0০78051  2 51015. 

দুটি পদ যদি এমন ছুটি গুণ বোঝায় যে গুণ ( একই বস্ততে ) 

একত্র থাকতে পারে না তাহলে সেই পদ ছুটিকে পণস্পর সম্পর্কে 

বিরোধীপদ বা 07279০9510 বা 11500172795, 0915 [58 বলা হয় । 

এই জাতীর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিরোধী পদ-যুগলগুপিকে আবার ছুটি 

ছোট ভাগে ভাগ করা যায় (১) 00186:80156015 

(বিরুদ্ধ) এবং (২) 0010915 (বিপরীত) পদ | 

(১) ছুটি পদ যদি পরস্পর-বিরোধী হয় এবং ছুটি 

বিরোধীপদ 
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সমবেতভাবে সমস্ত সম্ভব ব্যক্জ্যর্থকে নিঃশেষে উজ্জাড় 
করে ফেলতে পানে তাহলে তাদের 0০705015607 05 

বা “বিরুদ্ধ” পদদ্বয় বল! হয় । যথা, “শ্বেত” 
এবং “অ-শ্বেত” ; এই দুটি পদ পরস্পর-বিরোধী, 

শুধু তাই নয় পৃথিবীর »মস্ত জিনিস হয় “শ্বেত* আর না হয় “অ-শ্বেত* 
হতে বাধা-_অর্থাৎ এই ছুটি পদ সমবেতভাবে সমস্ত সম্ভব ব্যক্ত্যর্থকে 

উজাড় করে ফেলে । তাই এই ছুটি পর্দ পারস্পরিক সম্পর্কে 

0017020106015 বা বিরুদ্ধ । 

(২) ছুটি পদ-এর অর্থক্ষেত্রে ভাদের জাত্যর্থর মধ্যে যখন 
সব চেয়ে বেশী তফাৎ থাকে তখনই তাদের (0০017615125 

বা “বিপরীত”-পদদ্বয় বলা হয়। যেমন, 
শসার” আর কালো»--এ ছুটি হল বিপরীত 

গর্দ। কেননা, তাদের অর্থক্ষেত্র হল “রঙ” এবং এই রঙ-এর ক্ষেত্রে 

তাদের পরম্পরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তফাৎ £ একই ভাবে, “জ্ঞানী” ও 

শনির্বোধ”। শশক্তিশালী” ও “দুর্বল”, পস্ুখী” ও “দুঃখী” প্রভৃতি 

বিপরীত পদ-যুগলের উদ্াহরণ। 

“বিপরীত” ও “বিরুদ্ধ” পদ-এব মধ্যে মিল শুধু এইটুকুই যে একই 
বিষয় সম্বন্ধে রঃ সময়ে এ ছুটির মধ্যে কোন পদঘ্য়ই সতা হতে পারে না। 

কোনো জিনিসই একসঙ্গে যেরকম “সা?” আর 

হট হিট "কালো” (বিপরীত পদ) দুইই হতে পারে না 
শু'ভাণ]) মিথা। হতে 
পারে, কিন্ত ঠিক তেমনি “সাদা” আর “না-সাদা” (বিরুদ্ধ 

পদ) ছুইই হতে পারে নাঃ কিন্ত এদের মধ্যে 

তফাৎ হল এই যে যদিও একই বস্ত সন্বদ্ধে বিপরীত পদ-যুগলের ছুটিই 

মিথ্যা বলে একসঙ্গে গ্রতিপন্ন হতে পাবে, বিরুদ্ধ পদ-যুঙগইলর ছুটি একই 
সজে এক বস্ত সম্বন্ধে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না। এমন নিশ্চয়ই 

৬(1) 

বিরুদ্ধ পদ 

বিপরীত পদ 
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হতে পারে যে একটি বস্ত সাদাও নয়, কালোও নয়? কিন্তু কোন বস্তু 

সাদাও নয়, না-সাদাও নয়--এমন কখনো হতে পারে না। বিরুদ্ধ পদ- 

যুগলের বেলায় কোনো! রকম তৃতীয় সম্ভাবনার কথ। ভাবাই যায় না; 

কিন্তু বিপরীত পদ-এর বেলায় একটি তৃতীয় 
ছুটি 00922501000 টু ঠি 4 ৯১ সম্ভাবনা ভাব! কিছুই কিন নয়। যথা, “সাদ! 
শু'তাএ) মিথা। হতে 

পারে ন! এবং “কালো” ছাড়াও “লাল”, “নীল”, “হলদে” 

প্রভৃতি অন্তান্ত নানান রকম সম্ভাবনা ভাবা যায়ঃ 

কিন্তু “সাদা” এবং “না-সাদ।” ছাড়া আর কোন রকম রঙ-এর কথা ভাব! 

একান্তই অসম্ভব। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্দে আলোচিত 1.৪3 ০৫ 

00105015001) ও চ5০100০90 71991, পূ: ৫৫ দ্রষ্টব্য ] 

চ। নিরপেক্ষ পদ (4৮5০18 জান) ও সাপেক্ষ পদ 
(85150591972), 

যে গুণ বা যে বস্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে, অর্থাৎ যার 
কথা বোঝাতে গেলে অন্য কোনো বস্ত 

নিরপেক্ষ পদ অন্য বা গুণের সাহায্য নেবার কোনো 
কোন কিছু বোঝাতে 

বাধ্য নয় প্রয়োজন নেই, সেই বস্তুর বা! গুণের 
নাম হল £১1১5০1০৩ নুভাগজ বা “নিরপেক্ষ 

গৃ্দ” | যথা, গাছ, ফুল, মানুষ, সোনা ইত্যাদি । 

কিন্তু যে বস্ত বা গুণ অন্য কোনে পদদ-এর সাহায্য 

ছাড়া একান্তই অর্থহীন, সেই বস্ত বা 
সাপেক্ষ পদ অন্য [515£ বা « 
কোনে! কিছু বোঝাতে গুণের নাম 7২519815৩ হুভাে। বা “সাপেক্ষ 

বাধ্য পদ্”। সাপেক্ষ পদ-এর ব্যক্তার্থ হিসেবে 

ষে বস্তৃকে উল্লেখ কর! হয়, সেই বস্তু অন্য 
একী 

কোনো বস্তর উল্লেখ ব্যতীত, ব! কোনে! সম্পূর্ণ বস্তর অঙ্গ হিসেবে 
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বর্ণনা বাতীত, একান্তই অর্থহীন । যথা, “সন্তান” নামক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ 

ব্যতীত “পিতা” নামক বস্ত সম্পূর্ণ অর্থহীন । তেমনি *শিক্ষক” ও ছাত্র”, 
“কারণ” ও “কাধ”, *স্বামী” ও *স্ত্রী”) “রাজা” ও প্রজা”) “অধিক” ও 

“অল্প”, “উত্তর” ও “দক্ষিণ” প্রভৃতি পদগুপি প্রত্যেকটিই সাপেক্ষ পদ। 

সাপেক্ষ পদ সর্বদাই যুগল ভাবে থাকে, এবং একটির সম্পর্কে 
আর একটিকে বলা হয় (0০01751805৩ ব। 

রে বরাবরই “অন্যোস্া সাপেক্ষ । কথনে। কখনো ছটি 
00115619016 এরই এক নাম হতে পারে; 

যেমন, "অংশীদার” ও “অংশীদার” 7 “বন্ধু” ও “বন্ধু” 5 “সলী” ও “লঙগী” 

ইত্যার্দি। অন্যান্য ক্ষেত্রে 0০92619612 ছুটির বিভিন্ন নাম; যথা__ 

“পিত।” ও পুর” “স্বামী” ও স্ত্রী” ইত্যার্দি। যুগলে তাদের 
থাকতেই হবে এবং একই ঘটনা বা ঘটনাশ্রেণী থেকে উভয়ের নাম 

আহরণ করা হয়। এই মুল ঘটনা বা ঘটনাশ্রেণী, যার থেকে 

ছুটি সাপেক্ষ পদ-এর নাম আহরণ করাঁ হয়, তাকে বলে 
[0110817107262 15180101215 1 যথা, “পিতা”-পুত্রের” বেলায় 

"পিতা-পুন্র-সম্পর্ককে” 17227671145 /41210%15 বল! হবে। 

ছ। 00775005055 ও [০7-০০770065055 161708, 

(যে পদ একাধারে গুণ-বাচক ও বস্ত-বাচক, দুই-ই, 
00171000205 1:6110- ভাকে বলে ০০720656552 | কিন্তু 

2 যে পদ হয় নিছক গুণবাচক, না-হয় 
এবং ০9115002900 
ুই-ই থাকে; কিন্ত নিছক বস্ত-বাচক, তাকে বলে [৭০7- 
[০০-০০700681/6 ০0218009055 1৩1 | অর্থাৎ, 000100- 
গ510)-এর ৪ 
বিন রা শুধু 90০ [2এব 59150686102, (জাত্যর্থ) 

) (50131702010 থাকে ও 02170626101 (ব্যক্তাত্ঠ) ছুইই আছে । 

কিন্তু 107-001)07065655121000এর হয় শুধু 202/,0686101 



৮৪ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা--মিগমন 

(জাত্যর্থ) আছে আরু না-হয় শুধু 06110680107) (ব্যজ্যর্থ) 

আছে।) 
লক্ষ করা দরকার যে, এই নাম ছুটি একটু গোলমেলে। 

০0100700806 [6 বলতে এমন পদ বোঝায় না যার শুধু 
০0101008610) (জাত্যর্থ) আছে; আবার 1০0-০50121)00861৬ 

শুগাণা। বলতে এমন পদ বোঝায় না যার ০0170080101 ( জাতার্থ) 

নেই। অথচ নামগুলি থেকে সেই রকমই মানে ষেন মনে আসতে চায়। 

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে; এখানে আমরা &]1])এব মতবাদ 
অনুসরণ করে 001880020৮2 ও 1017-0019180090৬6 7:2100)এর 

অর্থ আলোচন! করেছি । [($/০18০:এর মতে কিন্তু যে পদ-এর শুধু 
00150086101) আছে, ০0180068000) নেই, সেই পদ্দকেই 2০০- 

00227700802 "হাে। বলতে হবে। অর্থাৎ, যে পদদ-এর শুধু 
০0190080100 আছে কিন্তু 06309096107. নেই, তাকে ড/০10, 

1ব০7-০010)00806 0009 বলতে রাজী নন ]. 

(উদাহরণ £ “মানুষ?” পদটি 00100068615, কারণ এই পদ একদিকে 

“সমস্ত মানুষকে (ব্যক্তার্থ) বোঝায় এবং অপর দিকে “জীববৃত্তি” 

ও “বুদ্ধিবৃত্তি” গুণকেও ( জাত্যর্থ) বোঝায় ।) আবার, *শ্বেত” পদটিও 

007700861৮০, কারণ একদিকে এর ব্যক্তর্থ হল “সমস্ত শ্বেত 

বস্তু” ( যথা, ছুধ, খড়ি, সাদ! কাগজ, ডিম, ইত্যাদি ), এবং অপরদিকে 

এর জাত্যর্থ হল এই বিভিন্ন শ্বেত বস্তগুলির মধ্যে যে “সামান্য” 

গুণ__“শ্বেতত্”৮_সেই গুণটি। 'অপরপক্ষে, 
“শ্বেতত্ব”, পত্রিকোণত্ব”* প্রভৃতি পদ্গুলি শুধু 

কয়েকটি গুণই বোঝায়, কোনো বস্ত বোঝায় না; অর্থাৎ এগুলির 

শুধু জাত্যর্থ আছে, ব্যজ্যর্থ নেই, সেই কারণে এগুলিকে 7০০- 
00127069016 611 বলতে হবে 1) আবার, 17%]]?এর মতে সমস্ত 

স্বকীয় নামকে ( (বা 7100922 191095 ) ব০19-00191,00861%25 7200 

বলতে হবে। | পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য ] 

উদাহরণ 
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নিলন্সোন্ড জাতীয় পদগুলিকে 0970250886৩ 2 

বলতে হবে ৫ 

(ক) সমস্ত 057751%1] ভাজ (সামান্য পদ ), তা সে 

বস্ত-বাচকই হোক আর গুণ-বাচকই হোক। যেমন “মানুষ 
নিইনহিনত পদটি একটি বস্তবাচক সামান্ত পর্দ এবং এটি 

তান) 8 (ক) সামান্তা 00717069619, এর ব্ক্ত্যর্থও (সমস্ত মানুষ) 

4 আছে, জাত্যর্থও (জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ) 

আছে। শবর্ণণ পদটি গুণ-বাচক সামান্ত পর্দ এবং এটিও 

00071009615, কারণ এর ব্কক্তর্থ হল বিভিন্ন বাস্তব বণ”, 

এবং এর জাত্যর্থ হল “বর্ণ! এই পবর্ণত্ব* গুণের দরুনই 
বিভিন্ন বর্ণকে-:( লাল, কালো, সাদা, হলদে, গ্রভৃতিকে )--*বর্ণ” 

বল! হন্ধ। 

(৭) কয়েকটি «বিশিষ্ট পদ”, যাক্ষের ব্যক্তযর্থ ও 
জ্যাত্যর্থ, দুই-ই আছে। যথা, “সুর্য” “চন্ত্র”। “কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাধ্যক্ষ” “বাংলার বর্তমান প্রদদেশপাল” 

“কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি, পপৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্বত” 

*পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় সহর” ইত্যাদি, 
ইত্যার্দি। *সমষ্টি-বাচিক সামান্য পদ”গুলিরও 

' 5070006861০; যথা--“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার” 

নিঙ্গোক্ত পদগুলি 1০7৪-০০17780685 £--( ক) বিশিষ্ট 

গুণ-বাচক পদ; যথা, “সাধুত্ব” “সত্য- 

পু 00-0017/00650%5 বাদীত্ব*, গ্ত্রিকোণত্ব* ইত্যাদি । এগুলির 

হে জু আতা আছে, বজর্ 
নেই;ঃ সেই কারণেই গু৫গুলি 2০07 

র ৩011806080৬6.| 

(থ) কয়েকটি বিশিষ্ট পদ 
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(খ) *স্বকীয় নাম” বা [05৮ [5705 2 717]) এবং তীর 
দলের পণ্ডিতদের মতে স্বকীয় নামের শুধু বাক্্যর্থ আছে, জাত্যর্থ 

নেই। অতএব তাদ্দের মতে এগুলি 1307. 
০0000068021 এ বিষয়ে আমরা এখন, 

আলোচনা করব। 

ক্বকীয় নাম (1০95£ [২৪105 ) কি ০7০-0:০780055 6655 ? 

7 স্বকীয় নামের জাত্যর্থ আছে, না নেই, 
স্বকীয় নামেব কি এ প্রশ্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ বিস্তর তর্ক জাত্যর্থ আছে? 

(খ) স্বকীয় নাম 

হয়েছে। 

1111 এর মতে “স্বকীয় নাম” হল [২০:১-০০7)0156155। 

তিনি বলেন, স্বকীয় নাম ০০০1১00869৪ নয়; যে ব্যক্তিদের এই নাম 

এগুলি .শুধু সেই ব্যক্তিদ্দেরই বোঝায় কিন্তু সেই ব্যক্তিদের মধ্যে 
বর্তমান কোনে গুণে ইঙ্গিত এই নামগুলি মোটেই করে না। যখন 

কোনে। শিশুর নাম দেওয়! হয় “পল” বা কোনে! কুকুরের নাম দেওয়। 

হল “সিজার”, তখন এই নামগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই বিশিষ্ট 

জিনিসগুলি নিয়ে আলোচনার যাতে সুবিধে 

জাত 8 হয় সেই কারণে তাদ্দের একটা! করে চিহ দিয়ে 

দেওয়া । স্বকীয় নামের কোনে রকম অর্থ নেই। 

স্বকীয় নাম *্অর্থহীন চিহ্ন" ছাড়া আর কিছুই নয়। 

অপরপক্ষে, 55₹০78৪এর মতে স্বকীয় নামকে (০780015805৩. 

বলতে হবে। তার মতে স্বকীয় নাম শুধু যে বিশিষ্ট জিনিসকে 
বোঝায় তাই নয়, সেই বিশিষ্ট জিনিসের বিশেষ 

০ রূপ ও গুণের ইঙ্গিত দেয়। কোনো বিশেষ, 

«€. দেশের নাম যদি “ইংলও" দেওয়া হয় তাহলে এই 

নাম এই বিশেষ দেশের বিশেষ গুণকে নির্দেশ করে। 



"ত্বকীম় নাম ৮৭ 

ডাঃ পি. কে, রায়ের মতে স্বকীয় নামের ০0705065160 

আছে কি না” এ প্রশ্টা আসলে ভাষাতন্ব ও মনস্তত্বর প্রশ্ন, 
[০05] 7০8০এ এ প্রক্ধর কোন স্থান 

ডা গিকে রায় নেই। মনোখিগ্যার দ্রিক থেকে স্বীকার করতে 
এ প্রশ্ন তর্কবিহ্বার 

হবে যে একটি বিশেষ জিনিসের চিহ্ন হিসেবে আলোচ্য বিষয় নয় 
যখন একটি বিশেষ নাম প্রথম ব্যবহৃত হল 

তখন সেই নাষের সঙ্গে কোনো বিশেষ গুণের কোনো রকম যোগাযোগ 
থাকে না, কিন্তু সেই বিশেষ জিনিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়তে 
থাকে ততই আমরা নাঁমটির সঙ্গে কয়েকটি গুণকে সন্বন্ধযুক্ত করতে 
থাকি; তাই পরে নামটি শুধু বিশেষ জিনিসটিকে বোঝায় না, 
জিনিসটির বিশেষ গুণগুলিকেও বোঝাতে থাকে । ডাঃ পি. কে, রায় 
যেন বলতে চান ধে মনস্তত্মূলক এই ব্যাখা! লজিকের ক্ষেত্রে বিশেষ 
ফলপ্রস্থ নয়। 

091৮6 [২5৪ বলেন, এই ছুটি মতবাদের মধ্যে যে মতবাদ 
অনুসারে স্বকীয় নামের কোনে। জাত্যর্থ নেই সেই মতবাদটিই 
"অপেক্ষাকুত ভালো*। (১) প্রথমত, ম্বকীয় নাগ্মের যেটুকুইবা অর্থ 

আছে তাও নেহাত “সীমাবদ্ধ ও ঘটনাচক্রের উপর নির্ভরশীল ।* এবং 
এ ধরনের অর্থকে জাতার্থ বলা মোটেই উচিত 

০27৮৩0২০০৫০. নয়। [,010070. বা 2ব8091607 প্রভৃতি 
বারি গ্বকীয় নামগুলির অর্থ মোটেই নির্ভরযোগ্য 
যোগ জাতার্থ নেই 

নয় কারণ ঘটনাচক্রে যে দেশ বা যে মানুষের 
এই নাম হয়েছে সেই দেশ বা সেই মানুষ ছাড়াও অন্তের উপরও এই 

নামগুলি গ্রযোজ্য । (২) দ্বিতীয়ত, ষে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দরুন একটি 
নির্দিষ্ট জিনিস অপরাপর জিনিসের থেকে পৃথক্ সেই বৈশিষ্ট্য গুলি শেষ 
পর্বস্ত অসংখ্য এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ না করলে জিনিসটির 
ঠিক মতো নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু এই অসংখ্য বৈশিষ্টযের 
সবগুলিকে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব, শ্বকীয় নামের আসল 

জাত্যর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব । অবশ্ত এখানে এ কথা বল৷ যায় থে 

08550) 2২6৪এর এই হিতীয় যুক্তিটি জোরালোঞনয়। আমাদের 
আসল প্রশ্ন হল শ্বকীয় নামের কোনে! জাত্ার্থ আছে, না| নেই; 
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প্রশ্ন এ নয় যে আমরা তার সমস্ত জাত্যর্থ নির্ণ করতে পারি, 
কিনা। 08:90) 7২6৪0 নিজেও এ কথা অনুভব করেছেন; 
তিনি তাই বলেছেন যে, স্বকীয় নামের কোনো নিদে শষোগ্য 
জাত্যর্থ দেই; তিনি এ কথা বলেন ন! যে স্বকীয় নামের কোনো 
জাত্যর্থ নেই। 

স্বকীয় নামের জাত্যর্থ আছেকি না তা নিয়ে এত তর্কের মূলে 

কিন্ত একটিই প্রশ্ন: “জাত্যর্থ মানে কি? এই স্থৃত্রে, “জাত্যর্থর” 

সঙ্গে “50666501019” বা সংকেত-এর প্রভেদ 

ভুললে চলবে না। একটি পদ যখন শুধু 

নিজের জোরে কয়েকটি গুণের উল্লেখ করে-_ 

যে গ্রণগুলি সেই পদ-এর অন্তর্গত সমস্ত বস্তর মধ্যে বতঘান-- 

শুধু তখনই বলা হয় পদটির জাত্যর্থ আছে। অপরপক্ষে একটি 

জিনিসের যে-সব গুণের কথা অন্ত ভাবে জানা সম্ভব সেই-সব 

গুণের নির্দেণকে সংকেত বা 508££656101॥ বলা যায়। তাই এ কথা 

বললে ভূল হবে যে 'শুর081570% বলে স্বকীয় নামটি একটি বিশেষ 

দেশের কয়েকটি বিশেষ গুণকে ০01)066 করে । এই নাম কোনে 

কোনো মাছের মনে এই গ্ুণগুলি সম্বন্ধে সংকেত দিতে পারে, কিন্তু 

তাই বলে নামটির মধ্যেই এমন কিছু নেই যার দরুন এই গুণগুলিকে তার 

অনিবার্ধ অর্থ হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। বস্তত, এই নাম যে 

একটি বিশেষ দেশেরই নাষ হতে বাধ্য এমন কোনো! কথা নেই, একটা 

ঘোড়ারও এই নাম হতে পারে, কিম্বা কেউ একটা বাড়ির নাম দিতে 

পারে [0519150, কখনো বা একট1 জাহাজেরও এই নাম হতে পারে। 

0০৩ তাই বলেন ধে, যখন কোনে। বাক্তিবিশেষকে একটি বিশেষ 

লাম দেওয়া হয় তখন নিশ্চয় সেই বাক্তির কোনো বিশেষ গুণের 

দরুন এই নাম দেওয়া হয় না। অতএব আমর! উপপংহ!বে 1|1]]-এর 

মৃতকেই অত্রাস্ত £ মত বলে ছেনে নেব। . তর্কবিস্ার ক্ষেত্রে শ্বকীয় 

নিভূল মত £ স্বকীয় 
নামের জাত্যর্থ নেই 



প্রশ্থমালা (৩) ৮৯ 

নাম অর্থহীন চিহ্ু ছাড়া আর কিছুই নয়; তাদের কোনো জাত্যর্থ 
নেই £ কয়েকটি বিশিষ্ট জিনিসকে বোঝানোই এই নামগুলির একমাত্র 
উদ্দেশ্ট | “ 

প্রন্মমালা €৩) 

১) 150) বা পদ কাকে বলে? 5)02155015100800 শব্ষকে কি পদ বল! 

উচিত ? শব্ধর সঙ্গে পদ-এর প্রভেদ কি? পদ সম্বন্ধে আলোচনা কি লঙজজিকের 

অন্তর্গত হওয়! উচিত ? 

২) নিয়োক্ত নামগুলির ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দাও ঃ 

ক) স্বকীয় নাম এবং অন্যান্য 51751211160] 

থ) 41১50106 ও 7২০19061610) 

গ) ০0170050106015 ও 001)021গ পদ 

ঘ) 5178187 ও 07068] পদ 

উ) 716290৮6 ও 7711৬201৮6 পদ 

চ)ট (0০017076505 ও /১৮5080 পদ 

| ৩) 10615008092 এবং 0০০077190201018 কাকে বলে? তাদের মধ্যে সম্বন্ধ কী? 

৪) ন্বকীয় নামের 0077730186000 আছে কি? 1300:001)901261/6 7610) 

কাকে বলে? 

লি 

1. দা) 5 2. ভা? 01500720151) 00৮62, 0105 2170 1 রো05- 
10০ 0065 00008 10011) 076 [00৬11706 ০6 10610? 

2. 511125 00 500. 05061518170 05 006 10070181100, 2170 ০0110012- 
(00) ০ এুগ্া9 21128101517 200 11050866016. [01009051007 10108, 00৫ 
[06708607270 006 00000186107. 01 16109 ডঙাতা 175019615- 10 
1৭ 02০ 01501150007 0৮০60 [001701000 2110 00101706910]. 001760190 
710) 016 01901700102 1090661] 002100968 2110. 107-00707)0021156 
67709 2 গা 0) 0183569 ০ 1:610709 1101) 216. 00110018010 200. 
(07056 009 216 1000-000:)00201৮6, ড 

3. এএানায6 01510110176 (27005 10) 0067 01 06110126101: 
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(৫) 6৮:65:26) 70102) 4010071) 90105621709) (90110, 0258171গ2, 
95৫7001 730০ ; 

(৮) 101011025, 13001 12110 10100100810, 19100600001. 

4. 178৬6 11:01] 20005 170 (50101)018101017 2 10150055 076 01016500 
01115 200 1051119 0০ ৮167 00 1010 19281011)0 11. 

5..1200181) 2100. 11100501906 006 10:105110 : (6) 9111ঘাএ]0া 2100 
€0960170181 41:0105 ; (৮9) [০5305০ 2100. 19152115618 7; (0) 4051180 
2170 00170106 1]10110)9 7 (4) 41059011016 2170 13২018101৮6 “01105 ; (6) 0০010- 
0801৩600 200 ০0৮ 1205) 00) ০000700809  200 017-0017- 
170128101৮6 1 01705. 

6. 728101211 2100 01901700019) 106৮56০7 ০011801156 2110 0131111)11116 
0569 ০4 10077)5. 0156 দেও 622100105 10 11119026076 60015 দা1)10) 
21715907017 00611 00220051017, 

১1580012010 00701010981 02192010 ০ 072 10110%100 (ঠো5.- 
(£) 0০011626 ; (4) 10776 101217990 00001710211) 1 0060 0110; (47) 2179 
[0705000 ৬106-001121700110 01 076 0910112 [01015051 ; (12) 01, 
(21701070105 (01) 13107006055) (58) 1311770 06150); (5) ০৪81001015১ 
(55) 121780009 02170171, 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
10172 [9159109101559- বিধেয়ক 

$১. পাঁচ রকমের 15010210165: (3612059 5050165. 10176127768, 

1১101911000, 2১00105105. 

8২. 2155 ০1 001007)515. 

$. ১। পাঁচ রকমের 215৭1০51955 (বিধেয়ক) 2 09085 
(জাতি), 97৯9০85৪ (উপজাতি), 70766257765 (লক্ষণ), 

1৫০12] (উপলক্ষণ) ও /১০০$051785 (অবাস্তর লক্ষণ) । 

বিধেয়র সঙ্গে উদ্দেশ্যর বিভিন্ন সন্ধন্ধকে 7১7501581155 

€ বিধেয়ক ) বল! হয়। যে পদকে “উদ্দেশ” সম্বন্ধে স্বীকার করা হয় 
বা অস্বীকার করা হয় তাকেই বলে “বিধেয়*”।, 

উদ্দেশ্ার সঙ্গে বিধেয়র সম্পর্ক নানান রকম 

হতে পারে; এই সব বিভিন্ন সম্পর্কগুলির নাম হুল 70750108165 

বা বিধেয়ক । /১1589615 চার রকমের 17350158016 মানতেন; 

যথা 10551716100, 0600010100১ (67705 ও 9950129 । 8১০৪218৮ 

নামক অন্য একজন দার্শনিক ( ২৩৩-_-৩০৪ থৃষ্টাব ) পাচ ভাগে বিভক্ত 

[১:০0158195এর একটি তালিক। দিয়েছেন 7 যথা, (61908, 3065169/. 

10196167619, 70:90101200 ও 4৯০0০121551 অতএব তার মতে 

' প্রত্যেক 7:01051007) যখন একটি উদ্দেশ্ত ও বিধেয়র মধ্যে সন্বদ্ধ 

[71601020155 

স্থাপন করতে চায় তখন 

0961)05, না হয় 

০০০০169, না হয় 

বিধেয়টি উদ্দেশ্যর হয় [01861615618, না হয় হতে বাধ্য 

[1:01011000, না হয় 

4১0০০106175 
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এই ধে পাঁচভাগে বিভক্ত সম্বন্ধ এর মধ্যে বিধেযধ হিসাবে “বিশিষ্ট পদ” 

বা 9/780120 2000-এবর কোনো স্থান নেই। যথা, "আলেকজাগ্ডার 

দি গ্রেট হল ফিলিপ-এর একমাত্র পুত্র, এই তর্ক-বাক্যের বিখেয়টির সঙ্গে 

উদ্দেশ্যর সম্বদ্ধকে উপরোক্ত পাচ রকম সন্বন্ধর এক রকম বলেও বর্ণনা 

কর! যায় না। এর কারণ হল, প্রাচীন পণ্ডিতরা “বিশিষ্ট পদ” যে 

বিধেয় হতে পারে তা মানতেই না। 

0675 (জাতি ) ও 9199155 (উপজাতি ) : 36703 ও 

9799০165 দুইই জাতি-বাঁচক। ছুটি জাতির মধ্যে এমন সম্পর্ক হতে 

পারে যে একটির বাক্তার্থ অন্তটির ব্যক্তার্থর 

3০৮০৩সব্যাপকতর চেয়ে ব্যাপকতর | যথা, “জীব”-এর বাত্তার্থ 
শ্রেণী £ 91.30165- 
সংকীর্ণতর শ্রেনী “মানুষের” ব্যক্তার্থর চেয়ে বেশী ব্যাপক। 

ব্যাপকতর ব্যক্ত্যর্থযুস্ত জাতিকে 

সংকীর্ণতর ব্যক্তার্থযুক্ত জাতির তুলনায় (05০85) “জাতি” 

বল! হয়; এবং সংকীর্ণভর ব্যক্ত্যর্থযুক্ত জাতিকে ব্যাপকতর 

ব্ক্তযর্থযুক্ত জাতির তুলনায় (9০5০165) “উপজাতি” বলা! 

হয়। অতএব “মানুষের” তুলনায় “জীব” হল “জাতি”; “জীবের” 

তুলনায় “মানুষ” হল “উপজাতি” । 

(057288 (জাতি ) ও 979০855 € উপজাতি ) “সাপেক্ষ পদ” 

বা 76180৮৩ পু? ; একটি অপরটির উপর একান্তভাবে নির্ভর 

করে। যে সব উপজাতি একটি জাতির অন্তর্গত 

জাতি এবং সেই সব উপজাতিকে বাদ দিলে জাতির 
উপজাতি হল 
আপেক্ষিক পদ কোনো মানেই হয় না) অপরপক্ষে যে 

জাতির মধো উপজাতিগুলি অন্তর্গত সেই 

জাতিকে বাদ দিল উপজাতিগুলিরও কোনো মানে হয় না। অতএব, 

এক্র্কপদ একই সঙ্গে তার ব]াপকতর পদ্-এর তুলনায় ”উপজাতি” 



পাচ রকমের বিধেয়ক ৯৩ 

এবং তার চেয়ে সংকীর্ণ তর পদ্-এর তুলনায় “জাতি” | যথা, “মান্ুষ* 

পদটি “জীব* পদটির তুলনায় “উপজাতি” কিন্তু “সাধু মাসুষ” পদটির 
তুলনায় “জাতি” । 

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্যর্থর 

দ্বিক থেকে উপজাতিটি জাতির অন্তভুক্ত, কিন্তু জাত্যর্থর 
দিক থেকে জাতিটি উপজাতির অন্তভুক্ত । যথা__ব্যক্ার্থর 
দিক থেকে “মানুষ” পদটি ( উপজাতি ) “জীব” পদটির (জাতি) 

অন্ততূক্তি কিন্তু জাত্যথর দিক থেকে “জীব” পদটি “মানুষ” পদটির 

অন্তভূক্ত। 

যে পদ-এর ব্যক্তর্থ এতই বড় যে তার চেয়ে ব্যাপকতর ব্যক্তার্থযুক্ত 

আর কোন পদ-ই নেই, সেই পদকে 9যযাহহ।  022088 বা 

“পরতম জাতি” বলা হয়।, “পরতম জাতি” 
বলেই এর চেয়ে ব্যাপকত্ুর কোন “জাতি” 

মার সম্ভব নয় এবং সেই কারণে একটি- 

900]101]0) (603 অন্ত কোন পদ-এর “উপজাতি”, হতে পারে না। 

একটি পদ-এর ব্যক্ত্যর্থ যি এতই সংকীর্ণ হয় যে তার চেয়ে 

ংকীর্ণতর ব্যক্তর্থ-সম্পন্ন আর কোন পদ সম্ভবই নয়, তাহলে সেই 

পদকে [18627 97999898 বা “অপরতম 

সন উপজাতি” বলতে হবে। যেহেতু এই 
উপজাতি *অপরতম উপজাতি” সেইহেতু এর 

চেয়ে সংকীর্ণতর কোনো! উপজাতি কখনোই সম্ভব নয়-_অর্থাৎ [09138 

০702০165 কখনো কোনো পদ-এর "“আাতি” হতে পারে না। 10010109 

999০169কে যদি আরও ছোট ভাগে ভাগ করবার চেষ্টা কর! হয় 

তাহলে আর র্কান “উপজাতি” বা! শ্রেণী পাওয়া স্টয় না) কয়েকটি 

,বিশিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায় মাত্র । 

01001101311 (610013 - 

পরতম জাতি 
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91200177000) (32003 ও 11381097 90০195-এর মাঝে যে সব শ্রেণী 

সেগুলিকে 989816585 0390575 (অবর 
51010210517) (06136 ্ 
এবং 905069 রঃ জাতিসমূহ ) বা 981981657) 91১6০155 

(অবর উপজাতিসমূহ ) বলা হয়। একই 

জাতির অন্তর্গত যে সব একাধিক উপজ্তাতি, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের 

দিক থেকে, তাদের বল! হয় 0০98815 বা 

9815 ই (0:০-০:01758%5 97960895 ( জমজাতভীয় 
151090100565 0917115 

উপজাতি ); এবং একটি উপজাতির সবচেয়ে 

সন্নিকট জাতিকে বলা হয় [1১০21705665 05208 €( আসম্মতম 

জাতি)। 

10166515768 1 লক্ষণ ) : 

(একই “জাতি”র অন্তর্গত একটি উপজাতিকে অন্যান্য 
উপজাতি থেকে ষে গুণ বা গুণাবলী পুথক্ 

[01797610012 

517১8০165এর বিশিই করে দ্দেয় সেই গুগ বা গুগাবলীকে 

গুণ । একে 506065-. 1086661570818 বা “লক্ষণ” বল হয়। 
এর 00191500500 8 2 রর নী $6 ন্ রি 
আল লারেরকার অতএব, “মাছষ”? পদটির “লক্ষণ” হল 

“বুদ্ধিবৃত্তি”, কারণ এই গুণের দরুনই 
“জীব নামক পদ্-এর অন্তর্গত অন্যান্ত জীবের সঙ্গে মানুষের 

প্রভেদ। লক্ষণ” জর্ববাই একটি পদ-এর জাত্যর্থর 
অংশ। 

জাত্যর্থ-র দিক থেকে উপজাতিটি তার জাতিতক গ্রাস করে। 

অতএব, একটি পদ-এর 17:03107866 3128$এর জাত্যর্থর চেয়ে 



লক্ষণ ৯৫ 

বাড়তি জাত্যর্থটুকুর নামই হুল তার “লক্ষণ*। অর্থাৎ আসন্নতম 

জাতির জাত্যর্থ-র সঙ্গে *লক্ষণ” যোগ দিলেই 
[010515002 6 $9 টিভি পদটির জাত্যর্থ পাওয়া যায়। যথা, “মানুষ 
220050107 থেকে পদটির “জাতি” হল “জীব”; “জীবে”র জাত্যর্থ 
37790165 এর (০01). হল “জীববৃত্তি” ও | “মানুষ” পদটির লক্ষণ 

200701010-এর রর র্ 

বিরোধ ফল হল “বুদ্ধিবৃত্তি”। অতএব “মাশুষে”র জাতাথ 
হল». “জীববৃত্তি” 4 “বুদ্ধিবৃত্তি” 

71020) বা [০1১91 ( উপলক্ষণ | 

একটি পদ-এর যে গুণ ভার জাত্যর্থ'র অঙ্গ নয়, তবুও 
তার জাত্যর্৫থ-র মধ্যে থেকেই অনিবার্ধ ভাবে আবিষ্কৃত হয়, 

দেই গুণকে [৮1০02৮02) বা (১৫০১5 

বা “উপলক্ষণ” বলে; এই গুণটি জাত্যর্থ 
থেকে কার্ষ-কারণ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত হতে 

পারে বা আশ্রয়-বাক্য-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আবিষ্কিত হতে পারে। 
(লক্ষণ-এর সঙ্গে উপলক্ষণ-এর তফাৎ এই যে লক্ষণ-এর বেলায় 

গুণটি জাত্যর্থথর অংশ? কিন্তু উপলক্ষণ-এর বেলায় গুণটি জাত্যর্থ-র 

অংশ নয়, যদ্দিও তা জাত্যর্থ-প্রস্থত। এই গুণটি দুভাবে জাতাার্থ-প্রস্থত 

হতে পারে ; এক, জাতার্থকে “আশ্রয়-বাক্য* হিসেবে গ্রহণ করে গুণটি 
তার “সিদ্ধান্ত” হতে পাবে; ছুই, জাত্যর্থকে “কারণ” হিসেবে গ্রহণ 

করে গুণটি তার “কাধ” হতে পারে। 

উদাহরণ : প্রত্যেক ব্রিতৃজের তিনটি কোণের সমষ্টি ছুই সমকোণের 

সমান হতে বাধ্য। এখানে, শতিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের 

সমান*__-এই . €&ণ ব্রিদ্থজের জাত্যর্থর অন্তর্গত নয় ং)ত্রিত্জের জাত্যর্থ 
+ হুল “তিনটি সরল রেখায় পরিবৃত সমতলক্ষেত্র”) উক্ত গুণটি ত্রিজেরতু 

15101)01001) বা 

£১01)610 
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জাত্যথ-প্রস্থত ) জাত্যর্থকে এখানে “আশ্রয়-বাক্য” হিসেবে বাবহার করে 

উপলক্ষণকে “সিদ্ধান্ত” হিসেবে পাওয়৷ গিয়েছে । আর একটা উদ্দাহরণ 

নেওয়৷ যাক £ “মানুষের বিচারশক্তি আছে৮। এখানে “বিচারশক্তি” 

নামক গুণটী “বুদ্ধিবৃত্তি” নামক গুণের অঙ্গ থেকে নাগা যায় এবং 

পবুদ্ধিবৃত্তি”র “কাধ” হিসেবে পাওয়া। 

£উপলক্ষণ৮ £1)6110ও হতে পারে 596015০ও হতে পাবে। 

“উপলক্ষণ” যদি “জাতি”র জাত্যথ” থেকে প্রস্থত হয় তাহলে তাকে 

09106710 1১৮০7০৩715 বা “জাতি-গত উপলক্ষণ” বলতে হবে 

£উপজাতি”র জাত্যর্থ থেকে প্রস্থত হলে বলতে হবে 979০1870 

(61005 এর (00101)0- চ০09চ বা “উপজাতি-গ্রত উপলক্ষণ+ ॥ 

0০ নিঃসৃত হলে যথা, “একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণ 

হার মিলে ছুই সমকোণের সমান”-__-এখানে উপলক্ষণটি 
ই * “জাতিগত”, কারণ “সমদ্ধিবাহু-ত্রি হুজের” জাত্যর্থ 

050০7) নিশ্থত হলে থেকে এই গুণ পাওয়া যায়নি, “ত্রিভুজের” 

টা জাত্যর্থ থেকে পাওয়া গিয়েছে, এবং ত্রিতু্জ 

হল সমদ্ধিবাহু ত্রিভুজের “জাতি*। অপরপক্ষে যর্দি বলা হয় “একটি 

সমঘিবাহু ত্রিভুজের ছুটি কোণ সমান” তাহলে এই উপলক্ষণটি *“উপজাতি- 

গত” বলতে হবে; কারণ উক্ত গুণ “সমথিবাছ ব্রিতুজ”-এর জাত্যর্থ 

থেকে পাওয়া যায় এবং সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হল ত্রিভুজের উপজাতি । 

4৯001075795 বা ০০85 ( অবান্তর লক্ষণ )। 

যে গুণ ঞ্জাত্যর্থর অংশও নয়, জাত্যর্থপ্রনূতও নয়, 
ভাকে /০০1505 বা “অবান্তর লক্ষণ” বল! হুয়। জাত্যর্থর 



অবাস্তব লক্ষণ ৯৭ 

ংশ নয় বলেই অবাস্তর লক্ষণ-এর সঙ্গে বিভেদক লক্ষণ-এর পার্থক্য ; 

আবার জাতার্থ-গ্রন্থত নয় বলেই অবাস্তর 

০০৪7000100 এবং. লক্ষণ-এর সঙ্গে উপলক্ষণ-এর পার্থকা । অতএব, 
170067 ছাড়া গুণ- 

গুলির নাম £১০০৫675 বিভেদক লক্ষণ এবং উপলক্ষণ ছাড়া সমস্ত 

গুণকেই “অবান্তর লক্ষণ” বলতে হবে । কোনে 

শ্রেণী বা বিশেষ বস্তবচক পর্দ থেকে “অবাস্তর লক্ষণ” বা? দিলে পদটির 

কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। 

অবান্তর লক্ষণ একটি *শ্রেণীর” গুণও হতে পারে, একটি «বিশিষ্ট 
বস্তুর” গুণও হতে পারে । আবার, “অবান্তর 

রি দি লক্ষণ”-এর সঙ্গে পদটির সম্বন্ধ অবিষোজ্য 
001061)5 

(]17,80795751916) হতে পারে, বিযোজ্যও 

(561১8791215) হতে পারে। 

ম্বে “অবান্তর লক্ষণ” একটি শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক রস্ততে অবিযোজ্য 

ভাঁবে বর্তমান, তাকে বল! হয় “শ্রেণীর অবিযোজ্য অবান্তর লক্ষণ 

. যথা, কাক-এর পক্ষে কুষ্ণবর্ণ। যতদুর আমাদের 

১ টিলায় অভিজ্ঞতা যায় ততদুরের মধ্যে আমর] দেখেছি 

প্রতোকটি কাঁকই কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু এই *কৃষ্বর্ণ” 
নামক গুণ কাক-এবর জাত্যর্৫থর অন্ঞতও নয়, জাত্যর্থ-প্রস্থতও 

ন্য়। 

যে “অবান্তর লক্ষণ” একটি শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন বস্তুতে বর্তমান 

কিন্ত কোন কোন বস্ততে অবর্তমান, তাকে 

রি বিষোঙ্ক  &ভ্রণীর বিযোজ্য অবান্তর লক্ষণ” বলা 
হয়। যথ।, কুকুরের পক্ষে শ্বেতবর্ণ॥ 

যে “অবান্তর লক্ষণ” একটি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সদা অবিষোজ্য 

৮০৭0) 
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ভাবে বর্তমান, তাকে দব্যক্তির অবিযোজ্য অবান্তর লক্ষণ? 
বলা হয়। যথা, একটি মানুষের জন্মস্থান ও 

গে) ব্যক্তির অবিষোজ্য 
লক্ষণ জন্মকাল। কিন্তু, যে *অবান্তর লক্ষণ” একটি 

(ঘ) ব্যাক্তির বিঘোজ] ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কখনো বা আছে, 
লক্ষণ 

কখনো! বা নেই, তাকে এব্যক্তির বিযষোজ্য 
অবাস্তর লক্ষণ বলা হয়। ধেষন, ব্যক্তি-বিশেষের বেশ-ভৃষ!। 

$১২। 7155 ০৫ 7১01121যচাে 

বিশিষ্ট বিধেয়কগুলির উদাহরণ হিসেবে 7০৫2 (২৩৩- 

৩০৪ থুষ্টাব্) একটি ছক দিয়েছেন। এই 

77501021016 গুলির ছক-কে পু০৫ 06 00101)55* বলা 
দৃষ্টান্ত হিসাবে [166 ৰ 
01৮০:08র মুলা. হয়। ফোড়ণ শতাব্দীর [২87008 ন?ঘুক 

একজন দার্শনিকের নাম অন্ুপারে' এই 

ছক-কে [২200621)[:০০ও বল। হয়। 

ছকটি হল-. 

লু নি 

| 
বদিবৃত্তি সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিহীন 

(মানুষ) 

| | | 
রাম $£ শ্তাম যু 
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এই ছকে “বস্ত* হল “পরতম জাতি*, এবং “মানুষ” হল "অপরতঙ্ 

উপজাতি”; “মানুষকে আর সংকীর্ণতর শ্রেণীতে ভাগ করা হয়নি; 

রাম, শ্টাম, যু প্রভাত বাক্তিবিশেষে ভাগ কর! হয়েছে। অস্তর্বতী 

শ্রেণীগুলি (ইন্দ্রিয়গ্রাহা বস্ত, প্রাণী ইত্যাদি) 973910517% বা “অবর”* জাতি 

বা “উপজাতি”। “ইন্দিয়-গ্রাহ্ত্ব*, “প্রাণীত্ব*, প্রভৃতি গুণগুণি হল 

“বিভেদক লক্ষণ”_-একই “জাতি*র অন্তর্গত উপজাতি-র মধ্যে এই 

গুণেরই দরুন পার্থক্য | 

প্রশ্নমালা €9) 
১) 77501081916 কাঁকে বলে? 1১5৭1০31316 কত রকমের আছে? প্রত্যেকটর 

₹জ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দাও। 

/ 15015101957 1৮ 

৯ ৮152৮ 00 5০৮ 017061518170 19৮ 10010219109? 
2. ুখাটারযা। 200. 11100910৮12 1১110102000 0010৯, 9100019, 

1)10শেখে1012, 12000710120 2100. 48001001062 9100৭ 10৬ 01105 21৮ 1919090 
0 620) 0101). 

ও. (00100006171 0 009 01101] :-- 
00005 15 2:79 01 51000105 270 ০160109 19 2, 7211 01 09015”, 

4. 110 0010 ৮0101 015011101191) 1000061]) (6) (51061101200 
2110 913900150 [010070) (৮) 170১৫19721010 4800100170 2170 30১90121016 
4১001001712 

5. 012 010106 6220000165 0? 16017775 50717011010 0100 8170000 
1] (116 101105100 1618110109 : 01705 2170 510601657 51990125 8170 4১001000057 
১/০0169 2070 170250 

20 71710106002 1010010810105 0095 920 01 06 13700104105 
010175 2? 

(৫) 4১1] 006 2170105 01 2. 900276 216 60091) ১ 7 
(9) 4১]1 13601191105 816 £€০610)067765 1. 
(৫) 4 01121121019 00106-51000 ) ০২৭ পট 
(৫) চ000516069 19 0০0; 1৫: 4৮০৭ 
(6) 2106 1107 15 2 0160291015 21010021, 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

ংজ্ঞার্থ_-])917101018 সংজ্ঞার সীমানির্দেশ ও 
আকার-গত সর্ত আলোচন! 

8১. সংজ্ঞার্থর প্রকৃতি । 

চীকা--106ঠি21000 ও 10650110600 (বর্ণন1) 7151০21916এর সঙ্গে এদের 

সম্পর্ক। 

8২. সংজ্ঞার্থর নিয়ম । এই নিয়ম লঙ্ঘনের দরুন অনুপপত্তি। 

8 ৩. সংজ্ঞার্থর সীমা। 

..  [হজ্ঞার্থর প্রকৃতি 
? একটি পদ-এর পুর্ণ জাত্যর্থ-কে পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত 

করার নামই “সংজ্ঞার্থ”। একটি পদ-এর 

সম্পূর্ণ ০০১০০০০0০০  “সামান্ত” ও অনিবার্ধ গুণই হল তার জাতার্থ, 
উল্লেখ করার নাম 
সংজ্ঞার্থ এবং পরিফার ভাবে এই জাত্যর্থর উল্লেখ 

করাকেই “সংজ্ঞা” দেওয়া! বলে। 

সংজ্ঞা দেবার সবচেয়ে সহজ ও প্রসিদ্ধ উপায় 

27878 হল “আসন্নতম জাতি” ও “বিভেদক লক্ষণের” 
[01091617019 1 

উল্লেখ কর! পা (7১৩7 8528855 5 01165700- 

(907) 1 রর 

“আসন্নতম জাতির” উল্লেখ করা মানেই সেই জাতির অন্তর্গত সমস্ত 

উপজাতির “লামাগ্ঠ” গুণপগ্তলির উল্লেখ করা; এর.সছে যদি প্বিভেদক 

লক্ষণকে” যোগ দেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণ জাতার্থ-র উত্মেখ করা হয়, 



ংজ্ঞার্থ ও বর্ণন ১৩১ 

কারণ এই ভাবে যে উপজাতির সংজ্ঞা আমর! দিতে চাই তার নিজন্ 
গুণটুকুও উল্লিখিত হয়। অর্থাৎ একটি পদ-এব সংজ্ঞা দিতে হলে প্রথম 
টিনার দরকার ঠিক করা এই পদ কোন জাতির অন্তগতি, 
তার বিভেদক+-তার এবং তারপর ঠিক করা দরকার এই জাতির 
তিল 05785- অন্তর্গত অন্যান্ত উপজাতির সঙ্গে আলোচ্য 

উপজাতিটির ঠিক কোন গুণের দিক থেকে 
তফাৎ । উদাহরণ £ “মানুষের” সংজ্ঞা হল “বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব”; 
“মান্তষ”-এর আনন্তম জাতি হল “জীব”, এবং তার বিভেদক লক্ষণ হল 

“বুদ্ধিবৃত্তি” । কিন্বা, “ত্রিতৃজে*র সংজ্ঞা হল “তিনটি সরল রেখা দ্বারা 
পরিবৃত সমতলক্ষেত্র” ঃ ব্রিতৃুজের আসন্নতম জাতি হল “সমতলক্ষেত্র” 
এবং বিভেদক লক্ষণ হল “তিনটি সরল রেখা দ্বার] পরিবৃত হওয়া” । 

টীকা । 105%ি16০৮) ( সংজ্ঞার্থ ) ও 1095০9697 (ব। 
বর্ণন ) 2 ৮১15৭1০51১15এর সঙ্গে এদের সম্পর্ক। 

*পগুণকে তিন ভাগে ভাগ করা ধায়; (৯) যে গুণগুলি পদ-এর 
জাত্যর্থ (২) যে গুণগুলি জাত্যর্থ-প্রশ্থত (অর্থাৎ উপলক্ষণ ) এবং 
(৩) যে গুণগুলি জাতার্থ-র অঙ্গও নয়, জাত্যর্থ-প্রস্থতও নয় ( অর্থাৎ 
অবান্তর লক্ষণ )। সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে উল্লেখ করার (বা আসন্নতম 

জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করার ) নাম হল সংজ্ঞা দেওয়া । কিন্তু 
তার বদলে পদটির “অবান্তর লক্ষণ” বা “উপলক্ষণ' বা জাত্যর্থ-র 
ংশ বিশেষকে উল্লেখ করার নাম হল 10৩5০1798০2 বা “বর্ণনগ। 

যথা প্লেটে! বলেছিলেন, “মাছুষ হল পালকহীন দ্বিপর্দ জীব**--একে 
“বর্ণন” বলতে হবে কারণ এখানে মানুষ পদট্ির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ 
কর! হয়নি, জাত্যর্থ-র একটি অংশ এবং অবান্তর লক্ষণ-এর উল্লেখ করা 
হয়েছে। অনে্রু ক্ষেত্রে বর্ণনার বেলাতে উপলক্ষণ ও অবাস্তর লক্ষণ 
ছাড়াও জাত্যর্র কোন অংশকে উল্লেখ করা হয়। যেমন, বলা যায় 

ঘোড়া হল এমন এক রকম জীব যার কেশর আছে, লেজ আছে এবং 
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বাজারে চড়া দর আছে”; কিম্বা, “বাঘ হল এমন এক জীব যার চেহারা 
যদিও অনেকটা বেড়ালের মতো তবুও বেড়ালের চেয়ে আকারে সে 
অনেক বড়»; ইত্যাদি। বর্ণনার উদ্দেশ্য হল আলোচ্য বিষয়কে সহজে 
চেনবার জন্যে একটা মোটামুটি ধারণ] দেওয়া । 
*থি বর্ণন ও সংজ্ঞার জম্পর্ক সন্ধে নিয়োক্ত কথাগুলি মনে রাখা 

“র্ারকার £ 
(১) সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ কর! হয় কিন্তু বর্ণনায় 

উপলক্ষণ, অবান্তর লক্ষণ এবং কখনো! কখনে। জাত্যর্থ-র 
কোনো অংশর উল্লেখ করা হয়। স্পষ্টই দেখা যায় যে সমস্ত 
বর্ণনারই মূল্য সমান নয়। বণিত বস্তুকে চেনবার পক্ষে তার যত জরুরী 

গুণের উল্লেখ কর! হয় বর্ণনাটি তত মুল্যবান হয়ে দাড়ায় । 
(২) জংজ্ঞা হল বৈজ্ঞানিক, বর্ণন হল লৌকিক। প্রথমটি 

উদ্দেশ্য হল কোনো একটি বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে 

পরিফার 'ও নিতূলি কর!; দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হল কোনো একটি বস্তকে 
সহজে চেনবার মতো একটা ধারণ! দেওয়] । 

(৩) বর্ণনার বিষয় হুল বসব, সংজ্ঞার বিষয় হল “পদ” । 
“পদ-এর বর্ণনা”, এমনতরে। কথ! ব্যবহার করা উচিত নয়! 

(৪) সংজ্ঞা যেহেতু পদ-এর জাত্যর্থকে উল্লেখ করা, সেই হেতু 
যে পদ-এর জ্াত্যর্থ নেই মে পদ-এর সংজ্ঞা দেওয়! সম্ভব 
নয়। (যেমন স্বকীয় নাম--0:0161 1৪07৪ )। কিন্তু সেই পদ- 
উল্লিখিত বস্তুর “বর্ণনা” দেওয়া সম্ভব |), 

$২। সংজ্ঞার্থর নিয়ম: এই নিয়ম লঙ্ঘনের দরুন 
অনুপপত্তি বা দোষ। 

সংজ্ঞ! মাত্রই নিয়োক্ত নিয়মগুলি মানতে বাধা £ 

এ (প্রথম নিয়মঃ সংজ্ঞা দেবার সময় 

নিয়ম ১: সম্পূর্ণ পদ-এর জন্পুর্ণ জাত্যর্থণকে উল্লেখ করতে 
জাতার্থ ব্য করাচাই হবে বেশী করলেও চলতো না, কম 

করলেও নয়। 
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জাত্যর্থ হল “সামান্য” ও অনিবাধ গুণের সমট্টি। অতএব সংজ্ঞার 
বেলায় বাস্থল্য কোনে। গুণের উল্লেখ করা চলবে না। এমন কি কোন 

গুণ যদি অনিবার্ধ না হয়েও “সামান» গুণ হয় তাহলে সে গুণেরও উল্লেখ 

করা যাবে না। যথা, “মানুষ»-এর সামান্ত ও অনিবার্ধ গুণ হল 

“জীববৃত্তি” ও “বুদ্ধিবৃত্তি” । তাই মাম়ুষ পদ-এর সংস্তা দিতে হলে 

বলতে হবে প্বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব” 1) কিন্বা “ত্রিকোণে”র সংজ্ঞ। দিতে 

হলে বলতে হবে “তিনটি সরল রেখা পরিবৃত সমতলক্ষেত্র” । 

এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুরকম “দোষ” হতে পারে। প্রথমত, 

জাত্যর্থ-র চেয়ে বেশী কিছু বলে ফেলা যেতে 

অনুপপত্তি পারে; দ্বিতীয়ত, জাত্যর্থ-র চেয়ে কম কিছু বলে 

ফেল! হতে পারে। ) 

(১. সংজ্ঞা যদি জাত্যর্থর চেয়ে বেশী কিছুর উল্লেখ করা 
হয় তাহলে বাড়তি গুণট! হয় (১) কোন 

(ক) যদিজাত্যর্থ-র উপপক্ষণ বা (২) কোন অবিযোজা অবান্তর 

চেয়ে বেশী হয় লক্ষণ বা (৩) কোন বিযোজ্য অবাস্তর ল্গণ 

হবে |) 

(ক) (বাড়তি গুণটি “উপলক্ষণ** হলে অন্ুুপপত্তির নাম হবে 
[২6057705708 106071607 বা “বাছুল্য-দোষদুষ্টা” সংজ্ঞা। 

বাড়তি গুণটি “সামান্ত” গুণ হলেও অনিবার্ধ গুণ 

নয়$ তাই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ বানুল্যমাত্র। 

এই অন্ুপপত্তিকে “বাহছুঙ্গয-দোষ” বলা হয়। যথা, “ত্রিভুজ হল 

তিনটি সরল রেখাবেষ্টিত এমন এক নমতলক্ষেত্র যার তিনটি কোণ 

আছে») এখানে “তিনটি কোণ” নামক ষে গুণ তা বাহুল্যমাত্র |) 

8 (খ) ( বাড়তি গুণটি “অবিষোজ্য বর লক্ষণ” হয় তাহলে 

_.অন্ুপপত্ির নাম হবে 4০০80577651 17061 5০) বা “আাবাত্তর 

" (১) 2২৫000920 
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লিক্ষণ-যুত্ত” সংজ্ঞা। যখা, “মানুষ হল হান্তপ্রিয় বুদ্ধিবৃতি-সম্প্ন 

জীব।” একে 'মবান্তর লক্ষণ-যুক্ত সংজ্ঞ! 
বলতে হবে, কারণ “হাশ্যপ্রিয়তা” নামের যে 

গুণ তা সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান হলেও পদটির জাত্যর্থ-র 

অন্তর্গত নয়। 

“অবান্তর লক্ষণ-যুক্ত” সংজ্ঞা-র অন্যান্য উদাহরণ :-_"মানুষ হল 
এমন বুদ্ধিবৃত্ি-সম্পন্ন জীব যার ছুটি হাত আছে এবং ছুটি পা আছে”) 
«মাঘ হল এমন জীব যে নিজের জন্যে বস্ত্র তৈরি করে”; “চাউল 
হল এমন জিনিস যা ভারতবর্ষে খাদ্য হিসেবে বাবহৃত হয়”; “কুকুর হল 
গৃহপালিত জীব”; “সৈনিক হল এমন সাহসী মাছুষ যে নিজের দেশের 
জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত” ; “ছাত্র হল এমন যুবক যে বইপত্র নিয়ে 
বিদ্যালয় গমন করে” $ “ন্বর্ণ হল মূলাবান ধাতু”; “স্যর উদয় এবং অস্যর 
মধ্যেকার সময়টুকুকে দিন বলে”; “স্থর্য হল এমন নক্ষত্র যা দিনের বেলায় 
প্রভা বিকিরণ করে”; “মান্য হল এমন জীব যে গৃহশির্মণ করে” 7 
“মাছ হল এমন জীব'মা জলে বাস করে”; ইত্যাদি । 

€২) 4১০01051701 

(গা (বাড়তি গুণটুকু যদি “বযোজা অবান্তর লক্ষণ” হয় তাহলে 

যে অন্থপপত্তি হবে তার নাম অব্যাপ্তি পো (1০০ 78877০% )7 
কারণ তাহলে এই সংজ্ঞাটি পদ-নিদিষ্ট সব 

বস্তর উপর প্রযোজ্য হবে না, মাত্র কয়েকটি 

বস্তর উপর প্রযোজা হবে। যথা, “মানুষ হল বুদ্ধিবৃতিসম্পন্ন সভ্য জীব” 
--এই সংজ্ঞাকে অব্যাপ্তি-দোযদুষ্ট বা “জব্যাপক সংজ্ঞা” বলতে হবেঃ 

কারণ এই সংজ্ঞ। সমস্ত মানুষ সম্বদ্ধে প্রযোজ্য নয়, মানুষের মানত কিছু 

অংশ সম্বন্ধে গ্রযোজ্য। কিবা, “একটি ত্রিভুজ হল এমন সমতলক্ষেতর যা 

তিনটি সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ*__এই সংজ্ঞাও অব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট। 1 ৯ 

(২) (দি. সংজ্ঞার মধ্যে সম্পূর্ণ জাতার্থ উল্লিখিত না হয়ে 

জাত্যর্থর অংশমাত্র উল্লিখিত হয় তাহলে সংজাটি অতিব্যাপ্তি 

(৩) 2:0০ 9270৬ 
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দোষদুষ্ট বা “ক্সতিব্যাপক অংজ্ঞাগ (7০০ ৮105) হয়ে 
যাবে; কারণ এই ক্ষেত্রে পদটির ব্যক্তার্থ-এ 

(খ) বদি জাত্যর্থর যে বন্তগুলি উল্লিখিত হয় তা ছাড়াও বহু বস্ত্র 
চেয়ে কিছু কম হয় 
তাহলে 1০০ %05 . উপর সংজ্ঞাটি প্রযুক্ত হবে। যগা, “মানুষ হল 

জীব”; এই সংজ্ঞা অতিবাপ্তি-দোষতুষ্ট ; কারণ 

এই সংজ্ঞা শুধু মানুষের উপর ঞ্ুযোজ্ নয়, অগ্ঠান্ সমস্ত জীবের উপরও 

গ্রযোজ্য । 

,-দ্বিতীয় নিয়ম 2 

* যে পদ-এর অংজ্ঞ1 দেওয়া হচ্ছে দেই পদ-এর চেয়ে সংজ্ঞাটি 
ম্ঞ্রা সরল ভাবায় ব্যক্ত হওয়! দরকার ; তাই 
সংজ্ঞা রূপক বা সংজ্ঞ। কখনো রূপক শবে ব। অনেকার্থক 
8552 শব্দে বা দুর্বোধ্য শব্দে প্রকাশিত হওয়া 
ছুবোধা হবে ন। 

উচিত নয়। 

ই নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে যে সব “দোষ” তয় সেগুলির নাম হল 

রূপক সংজ্ঞা বা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা |, 
রূপক সংজ্ঞার উদাহরণ £ “সিংহ হল পণ্ডুর়াজ” ; “মানুষ হল 

থষ্টির মুকুট” ; *প্রয়োজন হল আবিষ্কারের জননী” ) “সংগীত হল দুষূ'লয 

কোলাহল”; “কবি হল মাধুর্য ও আপোকের 

ঝধি”; “অজ্ঞতা হল অন্ধ পথপ্রদর্শক” । “লজিক 

হল মনের ওষুধ” ; “বাল্য হল জীবন-প্র ভাত”; “শিশুই হল মানুষের 

পিতা”; ইত্যাদি । 

তুর্বোধ্য সংচচার উদ্দাহরণ ই পবিড়াল* হল *মার্জাব”) *হস্তী” 
হল “ছ্বিরদ ; “শ্যামা” হল. প্জিখোষসীভলাঙী 

তগ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সী ।” 

' রূপক সংজ্ঞা 

ছুর্বোধা সংজ্ঞা 7 



১০৬ তর্কবি্ঠা প্রবেশিকা _নিগ মণ 

তৃতীয় নিয়ম ঃ 
বার্যতারত € যে পদ-এর সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে সেই 
সংজ্ঞ। দেওয়া হচ্ছে সেই পর্দ বা ভার প্রতিশব্দ সংজ্ঞাটির মধ্যে 

পদ সংজ্ঞার মধ্যে থাকতে পারবে না। 
থাকিবে ন! 

এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ষে অন্ুপ- 

পন্তি হয় ভার নাম 5$77০775705005 10615016028 বা 01015 17 

৭6677190 বা চক্রক-দোষ-দুষ্ট সংজ্ঞা. 
উদ্দাহরণ 2 “সত্যতা হল বাঁকা বা কার্ধের যাথার্থ” ; “জীবন হল 

জীবনীশক্তির সমন্বয়") ₹ “মান্য হল মনুষ্যঙ্জাতীয় জীবগ; "গাছ 
হল উদ্ভিদ জাতীয় জীব” ) “মাধ্যাকর্ষণ হল জড়- 

হি বস্তর এমন গুণ যার দরুন প্রত্যেক 
1100121 টা নতি জিনিস প্রত্যেকটি জিনিস দ্বারা আকুষ্ট হয়”; 

“পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা 

নিয়ন্ত্রণ করেন*$ ,“উপভোগ হল আনন্দ”; “স্র্ঘ হল £সীরজগতের 
কেন্দ্র”; ইত্যাদি । 

চতুর্থ নিয়ম : 

নি অস্তিত্ববাচক হওয়া জস্ভব হলে 
সংজ্ঞা নেতিবাচক সংজ্ঞ। কখনে! নেতিবাচক হওয়া উচিত 

* হবেনা নয়। 

সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হল পদটির বারা যা বোঝায় তাই ব্যক্ত করা) কিন্তু 

নেতিমূলক কথায় শুধু তাই বলা সম্ভব একটি পদ যা বোঝায় না। 

অতএব সংজ্ঞা অস্তিযুলক হওয়া একান্তই অসম্ভব না হলে কথনো৷ 

নেতিমুলক হওয়া উচিত নয়। 

এই নিম্ন লঙ্ঘন করা হলে যে 
অন্পপত্তি : টির রি 

অনুপপত্তি হয় তার নাম [5৪১৮%৩ 10521 
(নেতিবাচক সংজ্ঞা € 

০0 বা নেতিবাচক সংজ্া| ৷ ৭. 



তজ্ঞার্থর সীম। ১০৭ 

উদাহরণ 8+অধর্ম হল যা ধর্ম নয়”) “মন হল যা জড় নয়”) “যা 
কঠিনও নয় বাল্পীয়ও নয় তাই হল তরল”; প্যা কৃতকাধতা৷ নয় তাকেই 
বলে অকৃতকার্ধতা” $ “অজ্ঞত৷ হল জ্ঞানের অভাব”; “শান্তি হল যুদ্ধের 
অভাব”; “নিদ্রা হল জাগ্রত অবস্থার বিপরীত ।” 

কখনে৷ কখনে! অবস্ত একটি পদ-এর অস্তিত্বমুলক সংজ্ঞ| দেওয়া সম্ভব 

হয় না। তখন, নেতিমূলক শব্দ দিয়ে তার “বর্ণনার কাজ চালানো যায়।, 

নির্ঘণ্ট £ জংজ্ঞা জর্বাজীন, যথাযথ, পরিষ্কার হওয়া 
উচিত এবং পুনরুক্তিমূলক ব! নেতিমূলক হওয়া! উচিত নয়।) 

$ ৩ সংজার্থর সীমা 
নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংজ্ঞার সীমার বাইরে £ 

(১) আতা) (03588 বা “পরতম জাতির সংজ্ঞা দেওয়া 

সম্ভব না। কারণ “সংজ্ঞা” জাতির গু« ও বিভেদক লক্ষণ নিয়ে গঠিত 

কিন্তু পরতম জাতির উচ্চতর কোন জাতি খুঁজে 

পাওয়া সম্ভব নয়; তাই তার “সংজ্ঞ।” দেওয়া 

সম্ভব নয়। 

(২) 52776519: 20587506 তি 25এর সংজ্ঞা! দেওয়া সম্ভব নয়, 

কারণ এগুলি হল মৌলিক গণ এবং এগুলির চেয়ে 

১ 225০৫ সরল বা মৌলিক আর কিছু কোথাও নেই। যেমন, 
“সাম্য”"চতুফোণত”ইত্যাদির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। 

(৩) ৮০৪৮ ৪055 ও বিশিষ্ট বজ্ত £ স্বকীয় নামের 

কোনে জাতার্থ নেই; তাই তার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বিশিষ্ট 

বস্তগুলির অসংখা গুণ এবং এই অসংখ্য গুণের 

০ সম্পূর্ণ উল্লেখ অসম্ভব । তাই তাদের সংজ্ঞ! 

দেওয়া লম্ভব নয়। তাদের ব্যাথা। করবার 

রুমান উপায়/হন উপযুক্ত বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করা 1 

9100701701]17) 0561005 



১৬৪৮ তর্কবিদ্য! গ্রবেশিকা--নিগমন 

প্রশ্মমাল। (৫৫) 

১। তর্কবিগ্যায় সংজ্ঞা কাকে বলে? কোন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসারে সংজ্ঞ1 নির্দেশ 
কর। সহজ? 

২। তর্কবিগ্ভার সংজ্ঞার কী কী নিয়ম মান! দরকার? সেই সব নিয়ম লঙ্ঘন করলে 
কোন কোন অনুপপত্তি ঘটে? 

125210০15 ৬ 

[51012112150 11105115816 008 10165 ০01 [02109] 17601110108) 2100 
2170108700 165 11100715. 817810 816 15 1010091 001011101)9 ? 

[110150819 105 2 00101010910 65021701910 01396 1060101010075 919010 108 
1761 26755 6৫: ৫2106167111. 

শ. 1৯011) 08৮ 0176 19120015016 006 16010910169 00 1116 182001- 
0101) 2170 15011311012 01 1 2]77)5. 

4. 5112 010 00001100105] 19015 20 10910100072 125001200407105 
20900101010, 091৬0 010010165. 

£%15527011076 0100 10110%1)70 000711110175 : 
(£) 

(%) 

(272) 
(42) 
(&) 
(2£) 
(৮2) 
(222) 
(12) 
(2) 
(22) 
(412) 
(522) 
(527) 

(2) 
(782) 

(455) 
(5221) 
(24) 
(45) 

4 8001816 15 2 10007-51020 ঠি7010 19050 1011 5106১ 41 
00115] 8190 11056 21117165 216 71017 2100195 ; 

/& 20101161021) 15 21002] 100 100 09061091019 17092105 ০0% 
51110515091706 

91161 15 2. 12612] 1655 ৮2710121010 11771 010 ) 
12810গো 152. 90109121706 10800 01 1805 ) 
1৬217 15 2 10101001001 1021010 ১ 
[2 15170010105 00৮ 51025 0010007017501)96 £ 
[0010 159 2. 10610121 5৫161706 ; 
7170 10009 15 076 শ্র0101017) 01 1120 500৫1 ৮ 
155806 35 1176 210561706০0 ৬213 
4& 12181770905 15 2 01016 9016; 
707010026 15 1১0ঞ্ ১. 
/৬1011166010016 15 002] [01910 
14111707015 2. 011010076 51091:21706 ) 
[70010261017 15 ৮71781 1627291109 71010 6৮০17500106 0186 15 

101200661) ; 
11712100715 20000610 10000 ঠা(00010 
401 00090 15 হ 21) 7100 6115 501 00052 00105 2100111 
এ 7010) ০0 170617020. 1০ 101] 17117) 80001 50101 
9611, 

/& 00116001217 15 2. 10009601006 10215120016 ) 
11100115015 006০ 656 ০1 011০ 90111; 
/& 00105217৮15 76 51500177 01 1121 2170 1 01 0116 $ 
48 10015 2, 1616100118160 107 0007958:60 21 7610121 17) 

02219 "100 10161901065 1005661) 0106 11/00759010125. 



বষ্ট পরিচ্ছেদ 

তাকিক বিভাগ-__[.02108] [015151011 

8 ১,1,081021 101515100এর লক্ষণ। 

টীক1ঃ 101515197)ও 106910100 

$২. লজিকের “বিভাগ” সম্বন্ধে নিয়ম । এই নিয়মের ব্যতিক্রমজনিত 
অন্ুপপত্তি। 

$৩,.11515100 19 10107060100, 

$,১। [1,98০] 29151819এর লক্ষণ । 

একটি কোনো নিয়ম অনুসরণ করে কোনো 06785 
ূ বা “জাতি”গকে ভার অন্তর্গভ 97১০০155 

ডি, নি বা «উপজাতি”তে বিভক্ত করার নাম হল 
[.০£০91 101518100 বা! “তাকিক বিভাগ” 

“সংজ্ঞা!” ষে রকম একটি পদ-এর জাত্যর্থকে বিশ্লেষণ করে সে. 
রকমই “বিভাগ” পদটির ব্যক্তার্থ বিশ্লেষণ করে। তাই বলে পদটির 

অন্তর্গত বিশিষ্ট বস্তগুলির উল্লেখ “তাকিক বিভাগ*-এর উদ্দেশ্ত নয় 

বিভাগ-এর উদ্দেশ্ট হল “জাতি”-কে “উপজাতি” সমূহে বিভক্ত করা। 

তাই, “বিভাগ” মাত্রই একটি শ্রেণীকে সংকীর্ণ তর শ্রেণীতে বিভাগ করা । 

কোনো বিশিষ্ট বস্তকে তার বিভিন্ন অংশে ভাগ করার নাম “তাকিক 

বিভাগ” নয় | 

“তাকিক বিভাগ” একদিকে [1555165] 101515102 বা “অঙগ-গত 

বিভাগ” থেচে পৃথক এবং অপর দিকে 115:5721)551০8] 
[0851880 বগুণ-গত বিভাগ” থেকে পৃথকৃ। 



১১৩ তর্কবিদ্া প্রবেশিকা-_নিগমনু 

কোনে! একটি বিশিষ্ট বস্তকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে ফেলার 
নাম হল [91:557০9] 108518107) বা “তঙ-গত বিভাগ” । 

যথা, গাছকে শিকড়, শাখা, পল্লব প্রভূতিতে 

“্অন্গ-গত বিভাগ” বিভক্ত করা; কিন্বা, মানুষকে মাথা, হাত, পা 
প্রভৃতিতে বিভক্ত করা; কিম্বা একটি ত্রিতৃজজকে 
তিনটি কোণ-এ বিভক্ত করা । 

একটি বস্তু ব। এক শ্রেণীর বস্ত্রকে সেই বস্তুর বা সেই শ্রেণীর বিভিন্ন 
গুণ বিশ্লেষণ করার নাম 1/196519185510] [)1518108 বা “গুণ-গত 

বিভাগ |” যথা একাচঙকে পন্বচ্ছ”, “কঠিন”, 
গুণ-গত বিভাগ “ক্ষণভঙ্গুর” প্রভৃত্তি গুণে বিভাগ করা? কিনা, 

“মানুষকে “জীববৃত্তি* ও বুদ্ধিবৃত্তি* গুণে 
বিভক্ত করাকে পগুণ-বিশ্লেষণ*শ বলে। এর অপর নাম হল 

(01906190181 /১18215313 | 

“অন-গত বিভাগ” ও *গুণ-গত বিভাগ” উভয়কেই 
“তাকিক বিভাগ” থেকে পৃথক করা দরকার। “ভাকিক 
বিভাগ” কোন “বিশিষ্ট বস্ত বা গুণের সম্ঘন্ধে প্রযোজ্য নয়__ 
একমাত্র কোনো বস্তশ্রেণী বা গুণাবলীর উপরই এর 
প্রয়োগ । 

তারিক বিভাগে একটি শ্রেণীর মধ্যে ষে গুণ মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট 

বস্ততে বর্তমান কিন্তু সমস্ত বস্তুতে বত'মান নয় সেইরকম কোনো একটি 
গুণের কথা প্রথম ঠিক করে নিতে হয়। এই 

| ক গুণটিকে (81508055176017% 01918101215 বলে | 

অর্থাৎ এইটিই হল &বিভাগ”-এর মুলসূত্র। 
যথা, “মানুষ” শ্রেণীকে বিভাগ করতে গিয়ে আমর! দেখি কতকগুলি 

মাছষের মধ্যে “সভ্যতা” গুণ বত্মান, কতকগুলির মধ্যে এই গুণের 

অভাব। অতএব, মানুষ পদটিকে বিভাগ করবার জংন্য সভ্যতাগুণের 

অস্তিত্ব বা অভাবকে বিভাগের মূলন্থত্র বলে মেনে নেওয়া যায়। একই 
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শ্রেণীকে বিভিন্ন মৃলসুত্র অ্থসারে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন ভাগে বিভাগ 

করে ফেল! সম্ভব । যথা, “মানুষকে “শ্বেত” এবং “অ-শ্বেত” এই ছুই 

শ্রতে ভাগ কর! যায়; আবার “দীর্ঘ” এবং “অন্দীর্ঘ* এই ছুই 

শ্রেণীতেও ভাগ করা যায় ; কিম্বা “সভ্য” ও “অসভ্য” এই ছুই শ্রেণীতেও 

বিভক্ত করা যায়--এই রকম আরও অনেক । 

টীকা ঃ [015151910 ও 19618721610 | পতাকিক বিভাগ”-এ একটি 

পদ-এর বাক্ত2/র৫থ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংজ্ঞার্-এ আলোচন!। কর! 

হয় জাতার্থ নিয়ে। অধিকাংশ পদ্দ-এরই ব্যক্তার্থ এবং জাতার্থ ছুই-ই 
আছে এবং এই ছুটি তাৎপর্য পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত । বস্তুত, 

এই ছুটি তাত্প্কে একই জিনিসের ছুটি দ্বিক বলাধায়। অতএব, 

“বিভাগ” ও “সংজ্ঞার্থ” একত্রিত ভাবে একটি পদ-এর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যক্ত 

করে। বিডাগ-এর সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায় পদ-নি্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে 

কী কী সংকীর্ণ তর শ্রেণী বর্তমান; অপরপক্ষে, সংজ্ঞার্থ-র সাহায্যে তাদের 

"সামান্ত” ও অনিবার্ষ গুণগুলির উল্লেখ কর! হয়। জ্বতএব, “সংজ্ঞার্থ” ও 

“বিভাগ”-কে পরম্পর সাহায্যকারী পদ্ধতি বলা যায়। 

$২। “তাকিক বিভাগ” সম্বন্ধে নিয়ম । এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম জনিত অনুপপত্তি। 

*তাকিক বিভাগ”-এ শিল্পোক্ত নিগ্মমগুলি মান! দরকার। এই 

নিয়মগ্ডলি বিভাগ-এর স্বভাব-প্রস্থত। 

প্রথম নিয়ম £(*ভাঁকিক বিভাগ” হল একটি শ্রেণীকে 
বায বিভক্ত করা, কোন বিশিষ্ট বস্তকে বিভক্ত 
তাকিক বিভাগ "শ্রেৌঁ” করা নয়। যথা, তাকিক বিভাগে “মানুষ” 

রিনা শ্রেণীকে বিভক্ত করা সম্ভব কিন্তু “মহারাজ 
অশোক” নাঞু্মর কোনে! বিশেষ ব্যক্তিকে তাকিক বিভ্ঞাগ কর! সম্ভব নয় 



১১২ তর্কবিস্। প্রবেশিকা--নিগমন্প 

তাকিক বিভাগ-এর সংজ্ঞার মধ্যেই এই নিয়মটি নিহিত 
আছে। এই লক্ষণের দরুনই “ভাকিক বিভাগ” একদিকে 
“তঙ্গ-গত বিভাগ” এবং অপরদিকে *গুণ-গত বিভাগ* থেকে 

স্বতন্ত্র । 

দ্বিতীয় নিয়ম একই সময় “তারিক বিভাগ”-এর পক্ষে 
মাত্র একটি চআ:05 07৩06) 10651810115 

চন হরির (মূলসূত্র) থাকতে পারে, একের বেশী 
একটি মুলনুত্র নয়। 1:01)097785726007 01515101585 হল 

বিভাগ-এর মুলসুত্র ; এবং মূলস্ত্র হল 

এক বা একাধিক গুণ যা পদ-শিপ্িষ্ট শ্রেণীর কোন কোন বস্তুতে বর্তমান, 

কিন্তু সেই শ্রেণীর সমস্ত বস্তুতে বর্তমান নয়। যথা, ছাত্রদের “বুদ্ধিমান” 
এবং দনিবুদ্ি* এই দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব--এখানে বিভাগের 

মূলস্ত্র হল “বুদ্ধির” অস্তিত্ব; কোন কোন ছাত্রর মধ্যে এই গুণ আছে, 

কোন কোন ছাত্রর মধ্যে তা নেই । 

এই নিয়ম লঙ্ঘন করর্লে বে অনুপপত্তি বা দোষ ঘটবে 
ভাকে বল যায় (07985 1)015131078 (বা শহর বিভাগ ) ও 

উদাহরণ ঃ মানুষকে ভাগ কর। হল দীর্ঘ, 
শ্বেত, সভ্য ও ভারতীয়, এই চার ভাগে । 

এখানে একটি মুলসূত্রের পরিবর্তে চারিটি স্বতন্ত্র মূলসূত্র 
প্রয়োগ করা হয়েছে--দৈর্ঘঃ বর্ণ, সংস্কৃতি ও জাতি। অতএব 
এই বিভাগ দুষ্ট ও ভ্রান্ত। ) 

তৃতীয় নিয়ম 2 (“তাকিক বিভাগ্ন”-এর বেলায় যে সব 
সংকীর্ণতর শ্রেণীতে একটি শ্রেণীকে বিভাগ কয়ে ফেল! হবে 

ঘেই সব সংকীর্স শ্রেণীগুলিকে যোগ দিলে বেন ঠল শ্রেণীটি 

অনুপপত্তি 
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ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে ।./ অথাৎ, মূল শ্রেণীর ব্যাক্তযর্থ এবং 
নংকীর্ণ তর শ্রেণী গুলির সমবেত ব্যক্তার্থ সমান হওয়া নিয়ম ৩ £ 

বিভন্ত শ্রেণীগুলির চাই | যথা, জড়বস্তকে কঠিন, তরল ও বায়বীয়, 
যোগফল মূল বিভাজ্য এই ভিভানে বিওক্ত করা যায়,কারণ এই তিনটির 
শ্রেণীর সমান হবে 

বাক্ত্যর্থ-র যোগফল “জডবস্ত”র ব্যক্ত্যর্থ-র সমান] 

, এই নিয়ম লজ্ঘন করলে দুরকম অন্নপপত্তি ঘটতে পারে; একটির 
নাম অব্যাপ্তিপ্দোষ (6০০ 75110%৮) এবং অপরটির নাম 

অতিব্যাপ্তিদোষ (০০ 57105 )। সংকীর্ণ- 

তর শ্রেণীগুলির মধ্যে ষ'দ কোন শ্রেণীর কথা! 
বাদ পড়ে তাহলে *বিশাগ* অব্যাণ্ডি-দোষহষ্ট হয়ে যাবে। থা, 

মান্তষকে যদি চারভাগে ভাগ করা হয়-_যুরোপীয়। এসিয়াটিক, 
আমোরকাঁন ও অষ্ট্রেলয়ন--তাহলে এই বিভাগ অবাধি-দোযদুষ্ট 
হবে; কারণ আফ্রিকান নামক পঞ্চম শ্রেণী বাদ পড়ে যাবে। অপর- 
পক্ষে, যে "জাতিকে ভাগ করা হচ্ছে তার মধ্যে দি এমন “উপজাতি” 
উল্লেখ করা হয় যে উপজাতি সত্যিই উক্ত জাতি-র মধ্যে পড়ে না, 
তাহলে বিভাগটি অতিব্যার্ি-দোষছুষ্ট হয়ে যাবে। খা, “মুদ্রাগকে ভাগ 
করা গেল ন্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাত্রমুদ্রা, নিকেল-মুদ্র। এবং 
“ব্যাঙ্ক-নোট”-এ। 1 

অন্ুপপত্তি 

নিয়ম ৪ £ হী . চতুর্থ নিয়ম: তাকিক বিভাগ্র-এ 
শ্রেণীগুলি পরস্পরের সংকীর্ণতর শ্রেণীগুলি অপরাপরের সঙ্গে 
নঙ্গে মিশবে না । যেন মিশে না বায় । 

এই নিয়মের সহজ অর্থ হল যে কোন একটি বিশিষ্ট বস্তু একই 
সঙ্গে দুটি সংকীর্ণ তর শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারবে না। যথা, মানুষকে 

যদি আমরা যুরোপীয়, এসিয়াটি ক, আফ্রিকান, অষ্ট্রেলিয়ন ও আমেরিকান; 

এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি তাহলে এমন কোন মানুষ নিশ্চয়ই 
খুজে পাওয়! খুব না ঘষে একাধারে একাধিক শ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব 

রই, বিভাগ চত্বাস্ত হবে 1) 

৮1) 



১১৪ তর্কবিদ্া গ্রবেশিকাঁ-নিগমন 

এই নিয়ম অবশ্ঠ দ্বিতীয় নিয়মটি থেকেই পাওয়া যায়। ্ দ্বিতীয় নিয়ম 
'অন্নারে বিভাগের সময় মাত্র একটি মৃলন্থত্ব থাকতে পারবে । যদি 
বিভাগের সময় একটিমাত্র মৃলস্থত্র থাকে তাহলে সংকীর্ণতর শ্রেণীগুলির 
মধ্যে মেশামিশি হবার ভয় নেই | 

(এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ধে অচ্গপপত্তি ঘটে তাঁর নাম দ্রেওস্বা হয়েছে 

(0৮611919798728 1015151928 ব। “পরম্পরাঙী 

বিভাগ” । যথা, মানুষকে বিভাগ করা 

হল শ্বেত এবং দীর্ঘ এই ছুই ভাগে । এই বিভাগ ছুষ্টঃ কারণ 

শ্বেত মানুষও দীর্ঘ হতে পারে) কিংবা, দীর্ঘ মানুষও শ্বেত হতে 

পারে। ? 

পঞ্চম নিয়ম 8 থে শ্রেণীকে বিভক্ত করা হচ্ছে সেই 
বার শ্রেণীর নাম বিভক্ত সংকীর্ণ শ্রেণীগুলির 
শ্রেনীর নাম প্রত্যেক প্রতোকটির উপরুই এক অর্থে প্রযুক্ত 

সংকীর্ণতর শ্রেণীর উপন্ত হুওয়] উচিভ । যথা,মানুষ নামটি বিভক্ত পাঁচটি 
50 শ্রেণীর_-যু/রাপীয়, এপিয়াটিক, আমেরিকান, 

'আফ্িকান, অষ্ট্রেলিয়ন--উপরই একই অর্থে গ্রযোজ্য। টি 

অনুপপত্ি 

এই নিয়ম তৃতীয় নিয়ম প্রন্থুত। ষদ্দি এমন কোন সংকীর্ণ শ্রেণী 

থাকে যার উপর মূল শ্রেণীর নাম প্রযোজ্য নয় তাহলে নিশ্চয়ই সংকীর্ণ 

শ্রেণীগুলির ব্যক্ত্যর্থ-র যোগফল মুল শ্রেণীর ব্যক্তর্থর চেয়ে অনেক বেশী 

হয়ে ধাবে। 

এই নিয়ম লজ্ঘন করলে দুরকম অন্ছপপত্তি হতে পারে $ একটির নাম 

“তঙ্জ-গত বিন্তাগ” এবং অপরটির নাম 

*গুণ-গত বিভাগ 1” 

বন্ঠ নিয়ম:( অবিশ্রাম বিভাগ পরম্পরার বঙ্গায় একটি 

শ্রেণীকে ভার সবচেয়ে সন্গিকটবাঁ সংকীর্গভ. ত্রণীজে 

অনুপপত্তি 



10151510275 10151100010 ১১৫ 

তাগ করতে হুবে।) অর্থাৎ, এ ধরণের বিভাগের বেলায় কোন 
মধ্যবর্তী স্তরকে বাদ দিলে চলবে না। যদি 

নিয়ম ৬ £ সব চেয়ে কোনো বিভাগ-এর বেশায় একাধিক স্তর বা 
নিকটবর্তী শ্রেণীতে 
ভাগ করতে হবে পায় থাকে তাহলে সেই পধ্যাযকে অবিশ্রাম 

হতে হবে; কোথাও খাপছাড়া ভাবে এক ব৷ 

একাধিক পর্যায়কে পেরিয়ে যাওয়া চলবে ন।। 

(এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে “অক্রমিক-ৰিভাগ €দাষ” ঘটে। 
্ যথা, মাঞ্ষকে ভাগ কথতে গিয়ে প্রথমেই 

অনুপপত্তি কলিকাতা-বাসী, বোষ্বাই-বাসী, লগুন-বাসী, 

প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ কর! চলবে ন1। 

পরিশেষে এ কথা বলে দেওয়া দংকার যে যেহেতু উপবোক্ত 
নিয়মগুপি পরম্পরের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত সেই হেতু এদের যেকোন একটিকে 
লভঘন করলে এমন অন্কুপপত্তি ঘটবে যা অন্য নিয়ম লঙ্ঘন করাণ ফলেও 
ঘটতে পারে । সেই কারণে একই উদাহরণ বিভিন্ন খঅন্থপপত্তির উদাহরণ 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 1) 

$৩। 101518100 105 10108060225 £ “দ্বিকোটিক 

বিভাগ”। 
[0101060902৮ শব্দর অর্থ হল “দুভাগে ভেঙ্গে ফেলা”। 

“1151580180৩ 10118019128 মানে 
কোনে। জাতি-কে 
ক একটি ব্যাপকস্তর জাতিকে প্রতি পদে 
আর একটি তারই এমন ছুটি সংকীর্ণ তর জাতিতে ভাগ কর! 
অনুরূপ নঞ্র্খক রর 
ভান যে সংকীর্ণতর জাতি দুটির একটি হল 

"সদর্থক পদ” আর অপরটী তারই 
অনুরূপ “নক পদ্”। এক্ষেত্রে যেহেতু একটি সদর্থক পদ 

এবং অপর নএ্থক পদ সেই হেতু একাধিক মুলন্থত্র নিঞ্জোগের 



১১৬ তর্কবিদ্া গ্রবেশিকা-_নিগমন" 

কোনো সম্ভাবনা থাকে না; 79৬5 06 (01709015001) ও 

ঢ:%:015060 11919 অনুসারে এই ছুটি পদ-এর মধ্যে কোন রকম 

মেশামেশিও সম্ভব নয় এবং ছুটির যোগফলে মূল পদ পাওয়া যেতে বাধ্য। 
অতএব, এই পদ্ধতি অনুসারে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাক সত্বেও নিরভুল- 

ভাবে বিভাগ করে যাওয়া সম্ভব। 

সাংকেতিক উদাহরণ মৃত“উদহারণ 
উ মনুষ 

| 
| | | | 

নাক এসিয়টিক অ-এসিয়াটিক 
রি রা _ | __ 

| | |. | .. 
খ না-খ ই অ-ভারতীয় 

| [ 2” ]. 
গ না-গ বাঙ্গালী অ-বাঙ্ালী 

101515101) ট্চ 101017060105র প্রধান মুল্য এই যে এখানে 

"বিভাগ* পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব । [017) বা আকার-প্রকারের দিক 

থেকে এই পদ্ধতি একেবারে নিভূলি হতে বাধ্য, কারণ স্পষ্টই এখানে 

[0506 0000:801006101) ও 12%018060 1110015এর উপর 

নির্ভরতা আছে। কিন্তু এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল এই যে 
এখানে প্রতি পদে যে নেতিমূলক পদ পাওয়া যায় সে পদটি অস্পষ্ট ও 
অনিদিষ্ট। | 

প্রশ্নমাল। (৬১ 
১। তর্কবিচ্যায় “বিভাগ" বলতে কী বোঝায়? “অঙ্গ-গত বিভাগ” ও গুণগত 

বিভাগ'-এর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ কি? 
২। তর্কবিদ্যায্ বিভাগের বেলায় কী কী নিয়ম জান! দরকার ?"ংকোন কোন নিয়ম 

ন। জানলে কী কী অনুপপত্তি ব1 “দোব” ঘটে ? 



চ58215156 ডা ১১৭ 

2%40৮1২019 ৬ 

1. 2%0012110 2700 1110511506 ৮101 09700616 0891010105, 010 171016 
01 1,001081 105151017, 100 001010106 115 10191101) 60 10611101017. 

2. ১০০ 220. 82201 00০10610501 1010109] 1)1৮5102 1]]85040 
07০19110010 10100 27150 হো) 000 ৮101200 91 071090 1010. 1131 15 
11৬,510) 10 19101001009 ? 

3, 1915017251917 00660) 1010817191075081 হা) 2১10(7101)951081 
10015151017. 

4, 1650 000 00110দ11]] 01%1510109 

(0) 10)5 11000 ১০০1 [9017১ 21)0 08111 19005 ; 
(9) 1৬101010191 1000163 11100 90115, [41001105, 162 800 1101) 
(6) 019ঘ] 1100) ৮110101105১) 131201510৯৬ 2110. 7001111055 ; 
(0) 1100140725 10100 1100, 19001, 13021:01005 2110 00757110011 ১ 
(6) 11010511000 21010981117, 100 ]10706 200 10000101101); 
(7) 07075 100 511)171191) 457511806 2100 (50177019119 ; 
(€) 1৬101) 11010 01৮111560, 17017051 2110 0100)1061) ; 
(/) 1701001 0615105 1000 0702) 01000102170 017110161 
(1) (97811 1100 160১, 10000 2110 5০৪1; 
(7) 11011070817 20016 10000, 00100 2100 9128710) 
(1) 10005 11710 10010], 12000191810 0165217 
(1) 27175 1000 10081 7110. 01000110 , 
(77) 17৬0] 1100 (51010911101) 2100 709) 
(7%) 31081091700 10019017013 2170 11217001051 
(9) 4 10077 15710 1001, 11001, 8115 2100 ০6111) 
(1) (01107651170 9000006, 4১15 210 158 00111:25 
(7) 1৮61215 11700 17106, 17085 21010 06010119 । 
(7) 13005 1010 000, 6%1১0)416 010 0:01655 ) 
€$) 10) 11010 1079895 2170 (০০15, 



৪২. 

ক। 

থ। 

গ। 

ঙ 

চ। 

$৩. 

$৪. 
3৫. 
3৬. 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

তর্ক-বাক্য_ -১8010019110 

তর্ক-বাক্য-র বিশ্লেষণ। 

টীক1ঃ ব্যাকরণের বাক্য ও তর্ক-বাক্য। 

বিভিন্ন শ্রেণীর তর্ক-বাকা। 

9111)15 (সরল ) ও 00127308171 ( যৌগিক )। 
[12007 ( সহন্ধ ) অনুসারে বিভাগ-- 07192011021 ( নিরপেক্ষ ) ও 

0০01)01101)21 ( সাপেক্ষ )। 

08911গৈ (গুণ) অন্ুনারে বিভাগ-_£১7072655 সেদর্থক) ও ব5870৮5 

( নঞর৫খক )। 

টাক £ 77919005005] 71019951607 (প্রাকল্পিত তর্ক-বাক্য) এর গুণ । 

টীক। 2 10150079006 1১80100951007) ( বৈকলিত তর্ক-বাকা ) এর গুণ। 

0481701ঠ (পরিমাণ ) অনুসারে বিভাগ-__-0101%615%] ( সামান্ত ) ও 

72100০8]শ্রা (বিশেষ )। 

টাক1হ 917800121 1১701995161073, 

টীক। 2 00015017521] [901909516012, 

টিক): 7797090)611051 [১1910951601) (প্রাকলিক তর্ক-বাকা ) এর' 

পরিমাণ । 

৬10909110 (নিশ্চয়ত। ) অনুসারে বিভাগ-_- 2955719 € অনিবার্ধ ) 

/556110:% € বিবরণিক ) ও 7১:991517860 (সম্ভাব্য) ॥ 

[0701 €(তাৎপধ ) অনুসারে বিভাগ £ ৮৪:18] ( বিশ্লেষক ) ৩ 7২62] 

€সংশ্লেষক )। 

তর্ক-বাক্য-র সহজ মংকেত £ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে চার রকমের 

তক-বাকা--4১, 8, 0. 

ব্যাকরণের সাধারণ বাকাকে তর্ক-বাক্যে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি ॥ 

[01500105000 ০৫050085 ( পদ-এর ব্যাপ্যতা )। 

180157এর বৃত্ত । 



তর্ক-বাকার বিশ্লেষণ ১১৯ 

৯। তর্ক-বাক্যর (৮০:০০৪1০ ) বিশ্লেষণ। 

দুটা পদ-এর মধ্যে কোন সন্বন্ধর উল্লেখ-ে চ015০51007 
17190051001) বা বা “তর্ক-বাক্য” বল! হয়। অতএব, 2:০- 

তর্ক-বাক্য 00951001।এর তিনটি অংশ থাকে; ছুটি 

পদ এরং একটি সম্বন্ধ নির্ণয়কাণী সংকেত । ছুটি পদ-এর মধ্যে একটিকে 

বলা হয় “উদ্দেশ্য” ( 981১16০€ ), অপরটিকে বলা 

হয় “বিধেয়” (512015866 )1 সম্বন্ধনির্ণায়ক 

ংকেতকে বলে *সংযোজ ক” (002018 )। যে পদ সম্বন্ধে “তর্কবাকে)” 

কিছু বল! হয় সেই পদ-এর নাম হল ৪৮1০০€ 

ব1 উদ্দেশ্য ; “উদ্দেশ” সম্বন্ধে যে বিষয়টি বল! 

হয় সেই বিষয়-বোধক পদ-এর নাম হল £১:590108€5 বা বিধেয়। 

সংযোজক বা 0০79] হল উক্তির 

সংকেতটি । উদ্বাহরণ “মানুষ হল মরণশীল”__ 

এই বাক “মানুষ” হল উদ্দেশ্য, “মরণশীল” হল বিধেয় এবং “হয় 

হল সংযোজক । 

সংযোজকের স্বরূপ ঠিক কী রকম হওয়া উচিত এ বিষয়ে কিছু 
মতভেদ আছে । মতভেদের কেন্দ্রে প্রধানত ছুটি প্রশ্ন £ (১) সংযোজক 

কি শুধু মাত্র "ভূ” ধাতুর লট বিভদ্তি' হওয়া 
ৃ উচিত, নাযে কোন ধাতুর ষেকোন বিভক্ত 
এখানে চলতে পারে ? (২) দ্বিতীয়ত, সংযোজকা ক সর্বদাই অন্তিত্ববাচক 

হতে বাধ্য, না অস্তিত্ববাচক এবং নেতিবাচক ছুইই হতে পারে? 

তিন অংশ 

59)80 বা উদ্দেশ্ঠ 

[১:6010965 ব| বিধেয় 

০০00185 বা সংযোজক 

(১) প্রথম প্রশ্ব সম্বন্ধে [39051180125 718788519 [০157 

প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন সংযোজ্জক সবর্দাই লট. বিভক্তিতে 
থাক] উচিত ; 1110] বলেন যে কোন বিতক্তি হলেই চলবে। 
এই তর্কের খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা না করেও মোটামুটি বল] যায় যে 
[ংযোজকের কমা কাজ, হল উদ্দেস্ত ও বিতেয়ী মধ্যে সম্বন্ধ 



১২০ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা--নিগমন 

নির্ণয় করা, অতএব সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এর কোন সংশ্রব 

থাকতে পারে না। তাই সংযোজকের সর্বদা “লট” বিভক্তি হওয়াই 
উচিত; সময়ের কথাটুকু বিধেয়র মধো পুরে 

সংযোজকটির “ভূ” দিতে হবে। যথ।, “সক্রেটিন মহৎ দার্শানক 
ধাতুর লট. বিভক্তি হওয় 
ঠা | ভিলেন” এ ভাবে না বলে বল উচিত 

হতে পারে, নাও হতে “সক্রেটিস হলেন এমন মাজষ যিনি মহৎ 
পারে দারশ'নক ছিলেন।” এখানে সংযোজক শুধু 

শহলেন” টুকু এবং বিধেয় হল “এমন মানুষ যিনি 
মহৎ দার্শনিক ছিলেন” । কিংবা, “ঙ্জাহাজটি কাল বিকেলে ছাড়বে”, এ 

কথা না] বলে বলতে হবে “জাহাজটি হুল এমন জলযান যা কাল 
বিকেলে ছাড়বে” | 

সংযোজকটি নিছক সম্বন্ধ নির্য়কারী সংকেত বলেই বরাবর এটি 
“ভূ” ধাতুর লট. বিভক্তিতে থাক উচিত । অর্থাৎ, চলতি বাংলায় একে 

ব্যক্ত করতে হলে £হুম্মুম”, “হই” “হয়” “হলেন”, “হও”, 

“হলো” প্রভৃতি শব্ধ ব্যবধাঁর করতে হবে। 

(২) দ্বিতীয়ৎ প্রশ্ন সন্দ্ধে কোনে। কোনো পণ্ডিত বলেন যে 
সংযোজক সব্দাই [১০৪10৮5 বা অস্তত্ববাচক হতে বাধ্য; 

অন্তের! বলেন সংযোজক অস্তিত্বাচক বা নেতিবাচক দুইই 
হতে পারে। যার! বলেন সংযোজক সর্বদাই অন্তিত্ববাচক, তার। 
নেতিমূলক সংকেতকে বিধেয়র মধ্যে পুরে দিতে চান। অর্থাৎ “মানুষ 
নয় অমর” এই কথাকে তারা ঘুরিয়ে বলতে চান “মানুষ হয় না অমর” | 
কিন্তু এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমরা বলবে! যে অস্ভিত্ববাচক ও নেতিবাচক 
কথা একেবারে মূলত বিভিন্ন কথা, এবং শব্দধর মারপ্যাচ করে এই মূল' 
প্রভেদকে ঢাকা সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের মতে সংষোজক 
নেতিমূলকও হতে পারে, অস্তিত্ব-মূলকও হতে পারে। 

অতএব, আমাদের সিদ্ধান্ত হল সংযোজক “ভূ” ধাতুর লট, 
বিভক্তিতে থাকতে বাধ্য কিন্তু তা অস্তিত্বমুলকও হতে পারে, 
নেতিমুলকও হতে পারে। 

অতএব, সংযোজক নিয়োক্ত বিভিন্ন মুঠি ধারণ করতেপারে ; হয়, 
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নয়; হলুম হলুম ন1) হই, হই না; হলেন, হলেন না) হুন, 
হন না; হও, হও না; হোলো, হোলো না; ইত্যাদি । 

টাকা: ব্যাকরণের বাক্য ও অর্ক-বাক্য : “তর্ক-বাক্য” 
মোটামুটি ব্যাকরণের বাক্যরই অন্ররূপ। কিন্তু যর্দও প্রত্যেক 

তর্ক-বাক্যই বাকবণের প্বাক্য” হতে বাধ্য তবুও 
ব্যাকরণের প্রত্যেক বাক্য প্তর্ক-বাকাশ হুতে 

বাধ্য ন়। অনেক রকম বাকা আছে যামো?টই 
তর্ক-বাক্য নয় যেমন, জিজ্ঞান্তমূলক বাক্য বা আশ্চরধ-বোধক বাক্য 

বা আদেশমুল? বাক্য, ইতাা'দ। তা ছাড়া, তর্ক-বাক্যব তিনটি 

স্নিদ্্ট অংশ খাকতে বাধা । ব্যাকরণের বাক্যে সবসময় তিনটি সুনিরিষ্ 

অংশ থাকে না। তাই ব্যাকরণের অধিকাংশ বাক্যকে নিয়ে তর্কবিদ্ায় 
আলোচনা করবার আগে প্রথম দরকার বাক্যটিকে তর্ক-বাকো 

পরিণত কর]। 

ব্যাকরণের বাক 

ও “তর্ক-বাকা” 

$২। বিভিন্ন শ্রেণীর তর্ক-বাক্য 

ক. 9100]915 ও (0072১001,0-_দুটী পদ-এর মধ্যে সম্বন্ধর কথা 

বলার নাম হল “তর্ক-বাকা”। বক্তব্য বিষয় যদ্ধি মাত্র একটি হয় 

লারা তাহলে তর্ক*বাক্যকে বলা হয় 91215 বা 

€০:- একটি মাত্র “সরল”__ যথা, “সমস্ত মানষ হল মরণশীল” 

বাকা; ০07)190017৫ “কোনো মানুষ নয় অমর”) ইত্যাদ্দি। কিন্ত 

:০০০১/৫০৭-দমট : বক্তব্যবিষয় যদি একাধিক হয় ভাহলে 
তর্ক-বাক্যকে বলা হয় 0০7505৫ বা 

£যৌথিকগ | যথা, “মহারাজ অশোক হলেন ধামিক রাজ] এবং 

বীর রাজ।»। এই তর্ক-বাকাটি স্প্ই ছুটি তর্ক-বাকার যোগফল-_ 

(১) “মহারাজ অশোক হলেন ধামিক* এবং (২) “মহারাজ অশোক 

হলেন 3 | কিন্বা, “্যান্ৃয অমরও নয় অনন্ত গুণসম্পন্ও নয়”, 
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এই তর্ক-বাক্যও “যৌগিক” । একটি “যৌগিক তর্ক-বাকা” অসলো 
একাধিক তর্ক-বাকার সমতুল্য । 

«যৌগিক» তর্ক-বাক্যগুলিকে আবার 000018056 ও [২67)06156 

এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর] হয়। যে যৌগিক বাক্য একাধিক সদর্থক 

বাকার সমতুল্য তাকে বলা হয় 0০০012818- 

05০ 1১801908861018। আবার, যে যৌগিক 

বাক্য একাধিক নঞ্ঞ৫খক বাক্যার সমতুলা তাকে 

00108190156 ও 

[২61077001৮6 

বলা হয় 15727001152 1১701905181079 

খ. [২5186088 ( সম্বন্ধ ) অনুসারে বিভাগ £ 0৯£5৪০- 

11০8] ( নিরপেক্ষ ) ও 0০075081107791 ( সাপেক্ষ )। 

সন্বন্ধর দিক থেকে তর্ক-বাকাগুলিকে আবাব দুভাগে ভাগ করা হয়? 

যথা, 09158০71০8] ও 0০750161079] 1 নে তর্ক-বাক্যে উদ্দেশ্য 

ও বিধেয়র সন্বন্ধ অন্যা কোনো সতর 

" উপর নির্ভর করে নাঃ সেই তর্ক-বাক্যকে 
0851658০017০8] 78019081607, ব। “নিরপেক্ষ তর্ক-বাক্য” বল! হয়। 

যথা, “সমস্ত মানুষ হল মরণশীল” ; “কোনে মানুয় নয় অমর” 7 “কোনো 

কোনো ছাত্র হয় বুদ্ধিমান” $ "কোনো কোনো মানুষ হয় জ্ঞানী”; 

ইত্যাদি । এই উদ্াহরণগুলিতে উদ্দেশ্য ও 

খিধেয়র সন্বপ্ধ অন্য কোনো সর্তের উপর 

নির্ভর করে না। অপরপক্ষে, যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র সন্থন্ধ 

স্বতন্ত্র কোন সর্তর উপর নির্ভর করে সেই তর্ক-বাক্যকে বল! 

হয় (০7501810091 1১:0190580028 বা “সাপেক্ষ তর্ক*বাক্য ৮ 

উদাহরণ £ “যদি মে আসে তাহলে আমি যাবে।”; “য় সে কলেজ 

ধাবে আর ন1 হয বাড়িতে বসে থাকবে” ; ইত্যাদি। এই উদ্দাহরণ- 

গুলিতে বক্তব্যটুকু স্টাষ্ই কোনা না কোনো সর্তর উপর নি করছে $. 

নিরপেক্ষ বাক্য 

সাপেক্ষ বাক্য 
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সাপেক্ষ তর্ক-বাক্য” আবার ছুরকম হতে পারে-_[3০1750০5] 

ও 11510170815 

“যদি” বা ওই জাতীয় কোনে! শব্দর সাহায্যে সটি ব্যক্ত 
হলে তর্ক-বা ক্যকে 12572০80558০81 78০7০511505, বা «প্রা কল্সিক 

তর্ক-বাক্য” বলে; যথা, যদি সে আসে তাহলে 
সাপেক্ষ বাক্য আবার 
ঢুরকমের। আমিযাব; যদি বৃঠি হয় তাহলে খেলা হবে 

(১) “প্রাকলিক””, না, যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে উপায় আবিষ্কার 

নি দিরে করা যাবেই যাবে; ইত্যাদি, হতাদ। প্রাক্লিক 

তর্ক-বাকার ছুটি অংশ; 4৯১75650915 ও 

00798500171 1352017১66009] [১7০19881০8-এর ষে অংশে 

সর্তটি বত'মান সেই অংশকে 4১1785০5৫57) € পুব গা ) বল। 

হয়, এবং ষে অংশে মুল বক্তব্যটি বর্তমান সেই অংশকে 
(09785900857) ( অন্ুগ ) বলা হয়। উদ্ধৃত উদ্াহরণগুলিতে প্যদ্দ 

সে আসে”, “যদি বুষ্টি হয়”, বা “য'দ ইচ্ছে থাকে”, প্রত্ঠৃতি অংশগুলিকে 

“পূর্বগ” বলতে হবে। এবং “আমি যাব”, “খেল হবে না”, “উপায় 

আবিষ্কার কর! যাবেই যাবে” এই অংশগুপিকে “অন্রগ” বলতে হবে। 

ঠিকমতো তর্ক-বাকো পরিণত করলে সতর্বাহী অংশ প্রথম 

আসে এবং বক্তব্য-বাহী অংশ পরে আমে (যে রকম উদ্ধৃত উদাহরণ- 

গুলিতে এসেছে ); সেই কারণে প্রথমটিকে বলা হয় “পূর্বগ” এবং 

দ্বিতীয়টিকে বল] হয় “অন্গ” । অতএব “আমি নিশ্চয়ই যাব যদি সে 

আসে”--এই জাতীয় বাক্য ঠিক তর্ক-বাক্র আকারে নেই; এবকম 

বাক্যকে তর্ব-বাক্যর আকারে রূপান্তরিত করা দরকার । সেইখাঁবে 

রূপান্তরিত হলে বাক্যটি দাড়াবে--"যদি সে আমে তাহলে আমি নিশ্চয়ই 

যাব।” 

যে জব /ঠাপেক্ষ তর্ক-বাক]” ছুটি বিরুদ্ধ সম্ভীবনাকে পৃথক্ 
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সম্ভাবনা হিসাবে নিদেশ করে এবং এই ছুটি বক্তব্যকে 
“হয় _না-হয়” বা ওই জাতীয় শব্দ দিয়ে যুক্ত করে, সেই 

সব সাপেক্ষ তর্ক-বাকযকে 1085057)0655 
(২) “বৈকল্িক'” 2 রি রঃ 
(হি নাহ দিকে 1১৫০1998169 বা বৈকল্পিক তর্ক-বাক্য 

সর্তটি ব্যক্ত বলে। যথা, “হয় সে সাধু আর না-হয় সে 

জোচ্চোর*, “হয় সে আসবে আব শাহয় আমি 

যাব”, “হয় লোকট। ন্যাকা আর নাহয় ব্দমাস”, ইত্যাদি বাকাকে 

“বৈকপ্লিক তর্ক-বাক্য” বল। হয়। 

গা. 0৮৭1%5 (গুণ )অনুমারে বিভাগ £ /১110808055 ও 

[৭5£৭61৮5, 

গুণ অন্ুলারে তর্ক-বাক্যকে £660285655 (সদর্থক) ও 52865 

(নঞর্থক ) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। (কোনে! তর্ক-বাক্যে 
উদ্দেখ্যর সঙ্গে বিধেয়র জন্বন্ধ যদি 
অস্তিত্বমূলক হয় তাহলে সেই তর্ক-বাক্যকে 
“সদর্থক তর্ক-বাক্য” বলতে হবে। যথা, 

মানুষ হল মরণশীল। উদ্দেশ্যর সঙ্গে বিধেয়র সম্বন্ধ নেতিমূলক হলে 
তর্ক-বাক্যটিকে “নএওর্থক তর্ক-বাক্য” বলতে হবে। যথা, কোনো 
মানুষ নয় অমর। 

সদর্থক তর্ক-বাকার সংযোজ কটি অস্তিত্ববাচক, নঞ্থক তর্ক-বাকার 

সংযোজকটি নেতিবাচক । 

নিরাকার । অবশ্য কোনো কোনে পণ্ডিত সমস্ত 
সদর্থক বাঁকে পরিপত . তর্ক-বাক্যকেই জঅদর্থক অর্ক-বাক্যে 
কর বার? রূপান্তরিত করে নিতে চান। 

সংযোজকের নেতিমুলক চিহ্নকে বিধেয়র মধ্যে পুরে দিলেই তা করা 

সম্ভব । যথা, “কোনো মানুষ নয় অমর”, এই তর্ক-বাকাকে সদর করে নিতে 

সদর্থক ও 
নঞ্্থক বাকা 
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হলে বলতে হবে “সব মানুষ হয় মর” | নেতিমূলক চিহ্টিকে তর্ক-বাকার 
বিধেয়র মধ্যে পুরে দিলে বাকাকে [)মি805 0১০১০550০া বলা হয়। 
অতএব, চেহারার দিক থেকে [170517166 70£090931007. আস্তিত্বমূলক, 

কারণ তাদের সংযোজক অস্তিত্বমূলক | কিন্তু আসলে এই বাক্যগুলি 
নে'তব্ঞক। কেননা, অর্থর দিক থেকে সেগুলি নেতিমুন্ধক। কিন্ত 
সমস্ত তর্ক-বাকাকে এইভাবে সদর্থক করে নেবার চেষ্টা করা উচিত নয় 
অস্তিত্বমূলক ও নেতিমূলক কথা এত মৌলিক ও শ্বতস্্র যে একটিকে 
অপরটির রূপে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করা উচিত নয়। 

১, টীকা: প্রাকল্সিক তর্ক-বাক্যর গুণ 
“প্রাকল্সিক তর্ক-বাক্য” সঘর্থক না নঞ৫থক, তা নির্ভর করে 

তর্ক-বাকাটির অন্ুুগ-এর উপর । পূর্বগ-এর 
প্রাকলিক বাক্যর রঃ কাটি ই ্ট 2 
আর ধ্য বাক্যটির মূল বক্তবা নেই, শুধু সর্তটি আছে 
উপব নির্ভর করে তাই পূর্বগ-এর 4.091105 দ্বারা বাকটির 0081105 

নির্ধারিত হতে পারে না! অনুগ-এর মধ্যেই 
মূল বক্তব্য; তাই অন্ুগ নেতিমূলক হলে বাক্যটি নঞর্থক হবে, অশ্গ 
আশ্তিত্বমূলক হলে বাক্যটি সদর্থক হবে । ভদাহরণ-_- 

4৯06110965৩ [7512০185051 01919951810 189, 

(১) যদি ক হ্য়খ তাহলে গহয়ঘ; (২)যদ্িক নয়খতাহলেগ 

হয় ঘ ; (৩) যদি সেআসে তাহলে আমি যাব; (৪) যদিবুষ্টি নাহয় 

তাহলে আমি ষাব-_ 

এই চারটি বাক্যই সদর্থক (495700806৮০ ) কেননা এগুলির 
, গ্রতোকটির অহগই অস্তিত্বমূলক। 

[৩০৭ 0৮০ [752০0556559] 1১:০120581610785, 

(১) যর্দিকহ্য়খ তাহলেগনয়ঘ।;(২)যদিকনয়খ তাহলেগ 
নয় ঘ; (৩) যদি সে আসে তাহলে আমি যাব না; €৪9) বদি বুঠিনা হয় 
তাহলে আমি যাব না। 

- এই চাবটি বাক্যই নঞর্থক (15590 ) কেনন। চারটির অস্থগই 
নেতিমূলক । 

॥ 

খ 

চু 



১২৬ তর্কবিদ্তা প্রবেশিকা _নিগমন 

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন সমস্ত 175006661০81 [১:০0০- 
51001) সদর্থক, কারণ একটি সর্ত নির্দেশ করাই এ জাতীয় বাক্যর মূল 
উদ্দেশ্ত । কিন্তু এই মত অগ্রয্োজনীয় জটিপতার স্থষ্টি করে মাত্র, তাই 
এই মত গ্রাহা নয়। 

২. টাকাঃ বৈকল্পিক বাক্যর গুণ 
[019] 21108155 1১৮০1905160 2এর (030851185 সবর্দাই পক 

রকম, কারণ 1013)0170655 11000810101 

কখনো নেতিমুল্লক হতে পারে না। সমস্ত 
বৈকল্পিক বাক্যই সদর্থক। তাই “ক, খ-ও নয় গ-ও নয়”_-এ 
রকম বাকা আসলে বৈকল্পিক বাঁকাই নয়, কারণ এখানে বৈকল্পিক 

সম্ভাবনার কোনে উল্লেখ নেই, শুধুই ছুবার নান্তিত্বের উল্লেখ আছে? 

যথা, “ক নয় খশ এবং “ক নয়গ”। আসলে একে [২6100)156 

00701১00800 01019310107 বলতে হবে। [ পৃঃ ১২২ দ্রষ্টবা 

ঘ. 08৯/-$5 (পরিমাণ) অনুসারে বিভাগ : 
0077/5575] (সামান্য ) ও 7870০91৭: ( বিশেষ )। 

পরিমাণ-এর দিক থেকে তর্ক-বাকাকে [0101৮615281 ও 70910100181 

এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়। যে তর্কবাক্যে বিধেয়টি সমগ্র 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বাকার বা! অস্বীকার করা 
হয় সেই বাক্যকে 60101551851 [০০০- 

8100) ব1 “জামান্য তর্ক-বাক7” বলে। থা, “সব মানুষ হয় মরণশীল”, 
কিন্বা, “কোনো মান্ুষ নয় অমর” । যে তর্ক-বাক্যে মাত্র আংশিক 
উদ্দেন্যু সম্বন্ধে বিধেয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় সেই 
বাক্যকে 28৮০8]5 ১1909916108 বা “বিশেষ ভর্ক-বাক্া? 

বলে। যথা, “কোনো কোনে। মানুষ নয় বুদ্ধিমান” $ “কোনো কেনো 

মানুষ নয় সাধু*”। ইত্যাদি । ্ 

গুণের প্রভেদ নেই 

সামান্ত ও বিশেষ বাক্য 



সামান্ত ও বিশেষ বাক ১২৭ 

“সামান্ত তর্কবাকার” লক্ষণ হিসেবে আমর! তর্কবিষ্ায় “কানে! 
লয়” বা “সব” শব ব্যবহার করব। “বিশেষ 
'তর্ক-বাকার”র লক্ষণ হিসেবে “কোনো! কোনো?” 

বা “কোনে কোনে। নয়” শব্ধ ববহার করব । 

কানে! কোনো” শব্দ (59725) লৌকিক ভাবে ঘে অর্থে 

ব্যবহৃত হয় তর্কবিগ্ভায় আমরা সেই অর্থে ব্যবহার করব না। 

(১) লৌকিক ভাবে ৪কোনো কোনো” শব স্বপ্নতা-ব।ঞজক ; কিন্ত 
তর্কবিগ্ভায় যে কোনে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝাবার জন্তে “কোনো কোনো” 

শব্ধ ব্যবহার করা হবে। যথা, একটি বিদ্যালয় 

থেকে যদ ১০০র মধ্যে ৯৯টীছেলেবা মাহ্ত 

একটি ছেলে পরীক্ষায় অরুতকারধ হয় উভয়ক্ষেত্রেই 

বলব “কোনো কোনো ছেলে হয় অকৃতকার্য” । অর্থ।ৎ তকবিদ্যা«কো নো 

কোনে।” কথ।টি “অন্তত এক” এই অর্থে ব্যবহৃত হবে। 
(২) দিতীয়ত, মনে রাখতে হবে “কোনো কোনো” শব বাবহার 

করবার সময় ”সব ব! সকল” শব্দ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসী | 
সাধারণত, লৌকিক 'ভাবে “কোনে কোনো” সঙ্গদ্ধে কথা বলবার সময় 

ইঙ্গিত থাকে যে উক্ত কথা “সকল” সম্বন্ধে 

প্রযোজ্য নয়। যথা, সাধারণত যখন বলি 

প্লাসের কোনো কোনে। ছেলে হয় মনোযোগী”, তখন ইঙ্গিত থাকে যে 

“সমস্ত ছেলে মনোযোগী নয়*। কিন্তু তর্কবিষ্ঠাব ক্ষেত্রে এ রকম কোনো 

ইঙ্গিত থাকবে না। «কোনো কোনো” সম্বন্ধে একটা কথ! বললে সে 

কথা “বাকি সকল" সম্বপ্ধে গ্রযোজ্য হতেও পারে, প্রযোজ্য না৪ হতে 

পারে। লৌকিক ভাবে, "কোনো কোনো” শব্ধর অর্থ হল “কেবলমাত্র 

, কোনো কোনো” কিন্ত তর্কবিদ্তায় “কোনে! ০কোনো” শবর 

আর্থ হল “/সন্তত কোনে কোনো”। 

পরিমাণের চিহচ 

লজিকে “কোনো” 

শব্র অর্থ 

£কোনো”-অন্তত কিছু 



১২৮ তর্কবিষ্যা প্রবেশিকা--নিগমন 

“নিরপেক্ষ তর্ক-বাকার” পরিমাণ উদ্দেশ্টার পরিমাণ-এর উপর নির্ভর 

করে। উদ্দেশ্বকে যদ্দি সমগ্রগাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে বাক্যটি 
“সামান্য* হবে, আংশিক ভাবে গ্রহণ করা 

উদ্দেস্ার পরিমাণ-এর হলে “বিশেষ” হবে। অর্থাৎ সামান্ত বাক্র 
উপর নি 
ক না উদ্দেশ্ট-টি 01901908660 হয়, বিশেষ বাকার 

নির্ভর করে উদ্দেশ্ট 01501980690 হয় না। [ পৃঃ ১৪, 

দ্রষ্টব্য 11 

লৌকিক ভাষা বাবহারের সময় আমরা সাধারণত বাকাব 
পরিমাণ পরিফার ভাবে উল্লেধ করি না। কিন্তু তর্কবিষ্ঠায় যে বাকার 

পরিমাণ হল অনির্দিষ্ট তাকে বলে [1005518- 

অনির্দিষ্ট বাক্য 18965 10100588808; এবং যে বাক্যর 

পরিমাণ স্থনিপিষ্ট তাকে বলে 1১:50551875865 

[১৮০১০৪16০৪৪ । কিন্ত আসলে তর্কবিগ্ায় অনিণিষ্ট বাকার কোনে! 

স্থান নেই; কারণ তর্কবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্ত হল নিশ্চয়তা পাওয়।। 
তাই তর্কবিষ্ায় অণির্দিষ্ট বাক্যগুলিকে “বিশেষ বাক্য” হিসেবে ব্যবহার 
কর] হয়। 

|]. 

১. টীকা 2 91760151 11019051680. 

কোনো! বাক্যর উদ্দেশ্য যদ্দি একটি «বিশিষ্ট পদ” হয় 
তাহলে বাক্যটিকে 517765151 (১1012081610 বলা হয়। 

কোনে। কোনো পপ্ডতগণের মতে এ জাতীয় বাক্য এক তৃতীয় প্রকারের 
বাক্--সামান্তও নয়, বিশেষও নয়। কিন্তু 

ই দি ১117£0181 12000910107) এর উদ্দেশ্যটি যদি 

তাহলে 31780127 কোনে নিদিষ্ট বস্ত হয় তাহলে তাকে “সামান্ত 

১:079957607)টি বাক্য” বলা উচিত ; যথা, “প্রেটে। হলেন মহৎ 
“সামান্ত” হবে। দার্শনিক, “এই লোকটি হল ধূর্ত”, ইত্যান্দ : 

অনির্দিষ্ট হলে এ রকম বাকাকে “সামান্ত বাক্য” বলা উচিত; 
“বিশেষ” হবে কারণ এ জাতীয় বাক্যে উদ্দেশ্টিকে সমগ্র ভাবে 
গ্রহণ কর! হয়েছে ; অর্থাৎ বিধেযটা সমগ্র সম্বন্ধে গ্রযোজা। অপরপন্গে 

ষে 91080]র্ট চ:00051500এর উদ্দেশ্তটি অনির্দিষ্ট কোনো 



সামান্ধ বাক্য ১২৯ 

একটি বস্তু সেই 91360191: 7:01051600কে “বিশেষ” বলা উচিত। 

যথা, «একটি লোক হয় ধূর্ত” ; “একটি ধাতু হয় তরল”; ইত্যাদি। 

২, টীকা 2 107055155] চ০০510০ (সামান্য তর্ক-বাক্য) 

যে তর্ক-বাক্যে বিধেয়টি সমগ্র উদ্দেশ্য সন্বন্ধে স্বীকৃত বা 
অস্থীকৃত হয়েছে সেই বাকাকে “সামান্য তর্ক-্বাকা” বলা হয়। 
উদ্দেশ্টটি “সামান্য” পদ হলে “সকল” “লব” বা “কোনো নয়” প্রভৃতি 

শব্দ দিয়ে সামান্য বাকার লক্ষণ নির্ণয় কর! সম্ভব; উদ্দেখটি বিশিষ্ট 

পদ হলে দেখতে হবে সেই বিশিষ্ট পদটি নিদিষ্ট কি না। নির্দিষ্ট হলে 
বাকাকে “সামান্য” বলতে হবে। অতএব নিষ্বোক্ত উদাহরণগুলি 

সামান্ত বাক্যব উদাহরণ । 

সামাণ্য সদর্থক তর্ক-বাক্য 2 
১. সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

২. প্লেটে। হলেন দার্শনিক 

৩. এই লোকটি হল ধূর্ত 

জামান নঞর9৫থক অর্ক-বাক্য ঃ 
১. কোনে মানুষ নয় অমর 

২, প্লেটো নন রোমান 

৩. এই লোকটি নন ধৃত 

৩. টীক! ঃ প্রাকল্লিক তর্ক-বাক্যর পরিমাণ । 
প্রাকম্সিক তর্ক-বাক্যর পরিমাণ নির্ভর করে পুর্বগটির 

উপর। যদি পূর্বগ "সকল ক্ষেত্রে” অন্ুুগ দ্বারা অনুসথত হয় তাহলে 

পূর্ব অংশের উপর প্রাকল্লিক বাক)টি *সামান্ত” হবে; যথা, “যদি 

ভবাদিকরাকর কহয়খ তাহলে গ হবে ঘ* কিম্বা আরও 

পেরি পির করে পরিফার করে বললে হবে “যদি সকল ক্ষেত্রে 
ক হয় খ তাহলে গ হবে ঘ।” অপরপক্ষে, 

দি পাজি বাকো পূর্বগটি মাত্র “কখনে। কখনো” অন্ুগ দ্বার অন্থুন্থত 

নং ) 
$ 
তং 
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হয় তাহলে বাকাটি “বিশেষ বাকা” হবে। যথা, "যদি কোন কোন 

ক্ষেত্রে ক হয় খ তাহলে গ হবে ঘ”। পূর্বগ-এর মধ্যে পরিমাণ যদি 

পরিষ্ারভাবে উল্লেখ করা না হয় তাহলে প্রাকল্পিক বাক্যগুলিকে 

সাধারণত “সামান্য” বলেই ধর] হয়। 

৪. টিক! 2 বৈকল্িক তর্ক-বাক্যর পরিমাণ । 
বৈকল্পিক বাক্য “সামান্*ও হতে পারে “বিশেষ”ও হতে পারে । 

যথা, “সমভ্ত ক হয় খ নয় গ” হল “সামান্য বাক্য”; 
কিন্তু “কোনো কোনো ক হয় খ নয় গ” হল 

প্বিশেষ বাক্য” | অবশ্ত তর্কবিষ্তার ক্ষেত্রে “বিশেষ বৈকল্পিক বাক্য”র 

কোনো মূল্য নেই 1৮৮ 

উ. 81০৭৪1165 € নিশ্চয়ত। ) অনুসারে বিভাগ £ 

০০6589279 285510০1 ও চ101019277860 210০5810022 

বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে যে সন্ন্ধ 
নর নির্ণয় করা হয় দেই সম্বন্ধর নিশ্চয়তাকে 

[11০091165 বলে। নিশ্চয়তার দিক থেকে 

বাক্যগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়) যথা, 1০০655815, 

£95610015 ও 10:0191009010 । 

উদ্দেশ্য ও বিধেয়র জন্ধন্ধ যদি ভাদের নিজস্ব সত্তার 
্ দ্রূনই নিগিত হয় ভাহলে বাক্যকে 

এব রঃ ৪ [৩০55৪৪/5 বা! “অনিবার্ধ” বলে। অর্থাৎ 

এ ক্ষেত্রে সম্বদ্ধটি অনিবাধভাবে সত্য হতে বাধ্য। 

যথা, “ক বাধ্যভাবে হয় খ*্ পক্রিকোগের তিনটি কোপেস--মুমি 
বাধ্যভাবে হয় ছুই সমকোণের সমান”, ইত্যাদি। কিন্তু উদ্দেশ্য ও 

বৈকলিক বাক্য 
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বিধেয়র সন্বন্ধ যদি অভিজ্ঞন্তা-নির্ভর হয়-_অর্থা বতদুর 
আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে ততদূর উক্ত সন্বন্ধকে সত্য বলে 

জান। গিয়েছে, কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্য ও 
বিধেেয়র মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি 
যার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে 

পারি উক্ত সম্বন্ধ অনিবার্ধভাবে সত্য হতে বাধ্য তাহলে 

বাক্যকে 885০:6০:5 বা “বিবরণিক” বল! হয় । যথা, “ক হল খ”, 
“সমৃত্ত কাক হয় কালো” । ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

যে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র জঙ্থন্ধ 
মাত্র সম্ভাবনাযূলক-_অর্থাগ সত্য হতেও 

পারে না-ও হতে পারে-_সেই ক্ষেত্রে বাক্যকে [7০091577860 
বা “সম্ভাব্য” বল হয়। যথা, “ক হয়তো খ"»। “সে হয়ত কাল 

আসবে”, ইত্যাদি । রত 

চ. [1১01 ( ভাগুপর্য ) অনুসারে বিভাগ £ 
৬570051 ও 1551 1৫019095860 বিধেয়টি যদি উদ্দেশ্যর 

জাত্যর্থকে বা জাত্যর্থর অংশ মাত্রকে উল্লেখ করে তাহলে 
বাক্যটিকে ৬০795] বা /১5156০ বা “বিশ্লেষক” বলা হয় । 
যথা, “সমস্ত মাহছষ হল বুদ্ধিবু তপম্পন্ন” । এখানে উদ্দেশ্টর মধ্যে যে 

কথ! নিহিত ছিল বিধেমর মধ্যে তাকেই স্পষ্ট 

«“বিবর ণিক” 2 “ক” হল 
৫” 

প্পস্ভাব্য” ১ “ক” সম্ভবত 

গু 

শবিল্লেষক” বাক্যে করে বল! হচ্ছে । অতএব, “বিশ্লেষক তর্ক-বাক্য* 
বিধেরটি শুধু উদ্দেশ্ঠার ও লতি থেকে কোনো নতুন খবর পাওয়া যায় না। রং 

অংশমাত্র ব্যক্ত করে জাতীয় বাকাকে প্বিশ্লেষক” (2091500 ) 

এ বলা হয় কারণ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্টকে বিশ্লেষণ 

. বরিই সী পাওয়া সম্ভব। এ জাতীয় বাক্যবু অন্ত নাম হল 
(8578০ ব] চ50211596%5 7:0705161013 | 
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যদি কোনে! বাক্যর বিধেয়র মধ্যে এমন কোনে কথ। 
থাকে যে কথা উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া সম্ভব নয়» 

তাহলে দেই বাক্যকে 5৬] বা 
সংঙ্লেষক বাকা £ 9575615500 বা “সংশ্লেবক” বল! হয়। 
উদ্দেস্তার জাতার্থর " সংশ্লেষক” তর্ক-বাক্যে উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে নতুন সংবাদ 
বাহিরে কোনে কথ! 
বিধেয়র মধো থাকে - পাওয়া যায়--এ সংবাদ উদ্দেশ্টর জাত্যর্থ-এ 

নেই। এই জাতীয় বাক্যর অন্য নাম 

হল 4১008057719] বা 4১101218855 7:0005:601) 1 উদাহরণ £ 

“মানুষ হল হাস্তপ্রিয় জীব*, “গরু হল গৃহপালিত জীব*; ইত্যাদি, 

ইত্যাদি। 

“বিশ্লেষক তর্ক-বাক্যে” বিধেয়টি উদ্দেশ্যর তুলনায় হয় 
“জাতি” আর না হয় “বিন্েদক” হবে । যথা, “সমস্ত মানুষ 

হয় জীববৃত্তিসম্পন্ন”--এই বাক্যে বিধেমটি 

শবিধেয" এবং. উদদেস্তর প্জাতি”্) কিন্তু পসমন্ত মানুষ হয় 
এই বাক্য-বিভাগ 

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পরন”--এই বাক্যে বিধেয়টি উদ্দেশ্টর 

তুলনায় “বিভেদক*। 

অপরপক্ষে “সংশ্লেষক তর্ক-বাক্যে” উদ্দেশ্য তুলনায় বিধেয়টি 
হয় “উপলক্ষণ” হবে আর না হয় “অবান্তর লক্ষণ” হবে। 

যথা, “মানুষ হল তর্কপ্রিয় জীব”, এবং “মানুষ হল হাস্থপ্রিয় জীব» । 

প্রশ্ন উঠবে £ উদ্দেশ্র তুলনায় বিধেয় যদি “উপজাতি” হয় 
তাহলে কি বাক্যটি “বিশ্লেষক” হবে ন| “সংঙ্লেষক” হবে? এর উত্তরে 

বলা যায় যে “পামান্ত” বাক্যর বিখেয় কখনোই উদ্দেশ্তর তুলনায় 

“উপজাতি” হতে পারে না। “বিশেষ” বাকার বিগ কখনো 

কখনো! উদ্দেশ্টর তুলনায় “উপজাতি”, হতে পারে।, যথা, "কোট ্ 

কোনে! জীব হয় মানুয।” ড/৩1০0 এই প্রশ্নকে নিয়োক্ত ভাঁবে। 
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আলোচনা করেন। তিনি বলেন, একটি উপজাতি কেবল একটি 

বিশিষ্ট বস্ত সম্বদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। এখানে “উপজাতি” বলতে 

“জাতিপ্*র বিপরীত শব বোঝায় না--একটি *বিশিষ্ট বস্ত্র বিপরীত 

বোঝায়। এই মত গ্রহণ করলে ছুরকম ঘটন] সম্ভব : আলোচা বিশিষ্ট 

বস্তটি “ম্বকীয় নাম” হবে, আর না হয় 91871950816 91060191 

5005 হবে। [পৃঃ ৭২ ভষ্টব্য ]| বিশিই বস্তটি যদি *ম্বকীয় নাম” 
দ্বার! উল্লিখিত হয় তাহলে বাক্যটি “সংগ্লেষক” হবে । যথা, “পক্রেটিস 

হলেন মানুষ”, বা “গোৌরীশুঙ্গ হল পর্বতুচুড়া” | যেহেতু শ্মকীয় নামের 
কোনে জাত্যর্থ থাকে না সেইহেতু উক্ত বাকাছুটি উদ্দেশ্য সন্বন্ধে 

নিশ্চয়ই কিছু নতুন খবর দিয়েছে। অপরপক্ষে, বিশিষ্ট বস্তটি 
যদি 5161715087170 917608181 ট্ব5106 হয় তাহলে বাক্যটি 

“বিশ্লেষক” হয়ে ধেতে পারে। যথ!, “এই মহৎ দার্শনিকটি হলেন 

মানব”। “পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হল পর্বতচুড়া”) ইত্যাদি। 

এখানে বাকাছুটি শাবিশ্লেষক” কারণ “মহৎ দার্টনিক” বললেই 

“মানব” বোঝায়, কিম্বা, “সর্বোচ্চ পরত শৃঙ্গ” বললেই "পর্বতচুড়া” 
বোঝায় । 

$৩। তর্ক-বাক্যগুলির সহজ সংকেত 

*গ৭৮” ও “পরিমাণ” অনুসারে চার রকমের তর্ক-বাক্য 2 
£৯5 ৮, ১0, 

রি “পরিমাণ*-এর দিক থেকে তর্ক-বাক্কে দুভাগে 

রি পা ঠিও ভাগ কর! হয়-__*সামান্” ও *বিশেষ”। আবার 
০ “সামান্ত” ও *বিশেষ” উভয়-জীতীয় বাক্যই 
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“সদর্থক” বা “নঞ্র্থক» হতে পারে । অর্থাৎ 

৪ 

| | 
না বিশেষ 

2445 এটির ৪ 
| | | | 

সদর্ঘক নএঞর্থক সদর্থক নঞর্থক 
“সকল মানুষ “কোনো মানুষ নয় “কোনে। কোনে। মানুষ “কোনে। কোনো 
হয় মরণশীল” £ অমর*; হয় সাধু” ; মানুষ নয় 
সকল 5 হয় ৮ ২কোনো 9 নয় ৮ কোনো কোনো-৪ সাধু* 

হয়ত কে।নে। কোনো 
5 নয় ১ 

এই চার রকম তর্ক-বাকাকে নিয়ে সহজে আলোচন] করবার জন্যে 

চারিটি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় £ /৯, ঢু], 01 

/০ 00171৬21591] ও 4১751008615 12101909110), 

৮৮ 00101561558] ও 125901৬০ 100099101010, 

ঢু ইহ ও /8110961502 10101)03160101)) 

00, 70810001901 ও [ব০59615০ 721019095161012. 

$৪। ব্যাকরণের বাক্যকে তর্ক-বাক্যে রূপান্তরিত 
করার পদ্ধতি । 

তর্কবিদ্ঠায় মাত্র 4৯, দু) এবং 0 এই চার রকম মূল বাকাকে 

্বীকার করা হয়। কোনে বাকাকে নিয়ে তর্কবিষ্ায় আলোচনা করবার 
আগে প্রথম সেই বাকাকে নিণিষ্ট চার প্রকারের মধো এক প্রকারে 

রূপাস্তরিত কর দরকার । কী ভাবে রূপান্তরিত কঝ! সম্ভব এবার সেই 
আলোচনা করা যাক । মনে রাখতে হবে এই ভাবে রূপাশ্ডুরৈত করবার 

সময় বাক্যটির অর্থ কোনোভাবে পরিবন্তিত হতে দেয়! হবে না 4২ 

১, অংষোজক £ বিশৃঙ্ঘল বাক্যকে তর্ক-বাক্যে রূপান্তরিত, 
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করবার সময় প্রথম বের কপতে হবে বাকার প্রকৃত সংযোজককে। 

নি আমরা আগেই দেখেছি যে সযযোজক মাত্রই 
পতভাবে উদ ভূ* ধাতুর “লট্* বিভক্তি হতে বাধ্য; এবং 
কারি তা নেতিবাচক বা অস্ভিবাচক ছুইই হতে পারে। 

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে সংযোজকটি এমন 
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না, বাকার অন্য ক্রিয়াপদের মধো তা লুকানো 
রয়েছে ; এই ক্রিয়াপদ আসলে বিধেয়র অঙ্গ । অতএব, প্রথম খুঁজে 
বের করতে হবে সংযোজকটিকে; সেটি বের করতে পারলেই বিধেয় 
ও উদ্দেশ্য সহজে বেরিয়ে যাবে এবং তখন তর্ক-বাক্যর “পরিমাণ” ও 

«গুপ” নির্ণয় করাও কঠিন হবে পা। যথা, “সমস্ত পরিশ্রমী 
ছাত্ররই সাফল্য পাওয়া উচিত” এই বাক্যকে রূপাস্তবিত করে 

বলতে হবে “সমণ্ড পরিশ্রমী ছাত্রই হুল ছাত্র যাদের সাফল্য পাওয়া 
উচিত ।” 

সংযোজক সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার । আমরা 
আগেই দেখেছি যে বাক্যর নেতিবাচক চিহ্ন সংষোজকের সংগে জড়িত 
থাকে । তাই, বিশৃঙ্খল বাক্যকে তর্ক-বাক্যে রূপাস্তরিত করার সময় 
মনে রাখতে হবে নেতিবাচক চিহ্ন কখনোই বিধেয়র সঙ্গে জড়িত হবে 
না। যথা, (১) “তার টাক। পাওয়! উচিত নয়” এই বাঁকাকে তর্ক-বাক্যে 
রূপাস্তরিত করলে দাড়াবে-_-“সে নয় এমন ব্যক্তি যার টাকা 
পাওয়া উচিত ।» 

(২) “অলস মাহ্থষদের টাকা পাওয়৷ উচিত নয়” » “অলস মানুষরা 

নয় এমন ব্যক্তি যাদের টাক! পাওয়া উচিত ।” 

২, অনেক সময়, বিশেষ করে কাব্যে, অলঙ্কারের খাতিরে 
বিধেয়কে উদ্দেশ্তর আগে বসানো হ্য়। যথা, “দুঃখ কিছুই নাই তার |” 

এ ধরণের বাকাকে তর্ক-বাক্যে রূপাস্তরিত, 
করিতে হলে উদ্দেশ্য ও বিধেযর জায়গা 
বদল করে নিতে হবে? যথা, “সে নয় এমন 

১গাক যার কিছু দুঃখ আছে | 

/৬৩, অনেক লময় নানান রকম বিশেষণ-এর ভিড়ে উদ্দেশ্বকে 

€২) উদ্দেগ্ঠকে প্রথমে 

উল্লেখ কর] দুরকার 
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বিধেয়র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ভয় আছে। এই ভয় সম্বদ্ধে সচেতন 
(৩)উদদেস্তর বিশেষণকে . থাকতে হবে। যথা, “কী যাতনা বিষে বুঝিবে 
বিধেয লে ভুল করা সে কিসে কৃ আশীবিষে দংশেনি যারে?” এই 
চলবে না বাকা-কে তর্ক-বাক্যে দ্ধপাস্তরিত করতে হলে 

বলতে হবে: “সমস্ত মানুষ যাদের কখনো 

আশীবিষে দংশন করেনি হয় মানুষ ষারা বুঝতে পারে না বিষের কী 
যাতনা ।* স্পষ্টই এটি একটি “4১৮ বাকা । 

৪. €ক) “সকল” “সব”, “সব প্রকার” “প্রত্যেক” প্রভৃতি 
মিরার হালে শবযুক্ত যে সব বাকার মধো নেতিবাচক 
লো চিহ্ন নেই সেগুলিকে “4৮ বাকা হিসেবে গ্রহণ 
প্রভৃতি শব-_). করা উচিত। যথা, “প্রত্যেক মুনিরই মতিভ্রম 

হতে পারে”-সমন্ত মুনি হলেন মাচষ যার 

মতিভ্রম হতে পারে”) (44১৮ বাক্য )। 

(খ) “সকল”; “সব,” “অর্বপ্রকার”, “প্রত্যেক” প্রভৃতি শবা- 

ঘুক্ত যে জব বাক্যর মধ্যে নেতিবাচক চিহ্ত আছে সেই 
বাক্যগুলিকে 17516058157 ও 58565 

[57019051608 (09) বঙ্গে ধরতে হবে। 

যথা, “প্রত্যেকট! চকচকে জিনিসই সোনা নয়» 
»৮“কোনো কোনে চকচকে জিনিস নয় সোনা” | 

৫. প্রায় জব”, “কয়েকটি” «কিছু কিছু”, «“অনেক”, 
“একটি ছাড়া সব”, “বছ” প্রভৃতি শব্দযুস্ত সমস্ত বাক্যই 

“বিশেষ বাক্য” । যদি তাদের সঙ্গে 
নে'তবাচক সংকেত থাকে তাহলে সেগুলি “0৮" 
[01909510070 হবে, নইলে “17৮ 0:000991- 

000; যথা, “প্রায় সমত্ত মন্ত্রী এ বিষয়ে যত দিয়াছিলেন* স 
“কোন কোন মন্ত্রী হুন মানুষ যারা এ বিষয়ে মত দিয়াছিলেন।” 
কিবা, পবন লোকই সত্যবাদী নয়'.”কোন কোন আলোক নয় 
সত্যবাদী ।” 

৬, “সাধারণতঃ%, “প্রায়ই”, সম্ভবত”, “কখনো কখনো”, পা 

নেতিবাচক চিহ্তা ” 
থাকিলে--”০” বাক্য 

(৫) অধিকাংশ, 
কোনো কোনো 
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সব সময়েই” ইত্যার্দি শব্বযুক্ত সমস্ত বাকাই “বিশেধ বাক্য” । তাদের 
মধোে নেতিবাচক সংকেত থাকলে তাব৷ 
65906 0810068127 (0) হবে, নইলে 

“[৮ | যথা, দলীল চোখওয়াল! সাণা বেড়াল 

প্রায়ই কালে! হয়”*স্মএকোন কোন নল চোখওয়ালা সাদ। বেড়াল হুয় 

কালা,” ( 4] 01900516070 )1 কিম্বা, “ছাত্ররা প্রায়ই পাঠে 
মনোষেগী নয়” -*“কোন কোন ছাত্র নস পাঠে মনোযোগী” (*০)।.' 

€৬) প্রায়তঃই-_ 
বিশেষ বাক্য 

৭, 15501108159 [১1019981610 £ “কেবলমাত্র”, “একমাত্র”, 

“শুধুমাত্র” প্রভৃতি শবযুক্ত বাক্য-গুলিকে 
(5) রা ঢ০1051%০ 75019931610, বলে। এ জাতীয় 

“শুধুমাত্র”, ইত্যাদি বাক্যকে তর্ক-বাকার আকার-এ রূপান্তরিত 
করবার নানান রকম উপায় আছে। 

(১) এ জাতীয় বাক্যকে উদ্দেশ ও বিধেয়র স্থান 
পরিবর্তন করিয়ে এ ৮:০7১০৪:৮০এ রূপান্তরিত করা যায়। 

যথা, “কেবলমাত্র মযাটিক পাশ ছেলেরাই এ কলৈজের ছাত্র” -“এই 
কলেজের সমস্ত ছাত্র হল ম্যাটিক পাশ ছেলে ।” লক্ষ রাখতে *বে 

এই ভাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বদল করে নিতে গিয়ে বাকাটির মানে ন! 

বদলে যায়; এখানে তা। যায় নি, কারণ আলোচা বাকার মানে এই 
নয় যে “মত্ত ম্যাটি ক-পাশ ছেলেই এ কলেজের ছাত্র”; যার! ম্যাটিক 

পাশ করার পর এই কলেজে ভি হয়নি তারা স্পষ্টই এ কলেজের 

ছাত্র নয়। 

যদিও এই ভাবে [ঢ০195156 7১:0700951002কে তর্ক-বাক্যর রূপে 
আনাই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত উপায়, তবুও অনেক পণ্ডিতের মতে 
এমনটা করা! মোটেই উচিত নয়। কেননা, তর্ক-বাক্যর রূপ নিয়ে 
'যাবাবু”শ্ময় বাকার উদ্দেশ ও বিধেয়কে স্থান পরিবর্তন কবানে। 

/ডিচিত নয়। এ ভাবে রূপান্তর করা হল অঃসলে একরকম “অগ্মান* 
.একরা £ পরে দেখ! যাবে সেই অন্থমানের নাম হল 073৮6091921 
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তাই, 750105156 [১:0034000কে রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে অন্তান্য 
উপায়ও নিদিষ্ট হয়েছে। 

€২), আর এক উপায় হল [3010516 1১1010916102এর 

বিধেয় ঠিক রেখে উদ্দেশ্তর বদল তার “বিরুদ্ধ পদ” নিতে হবে এবং 
সেই ভাবে বাক্যটি [10095101018 হয়ে যাবে । আলোচিত 

উদাহরণটি সে ক্ষেত্রে হয়ে যাবে--“কোনো না-ম্যাটিক-পাশ ছেলে 
নয় এই কলেজের ছাত্র ৷” 

(৩). ফ০105156 70700099161010কে রূপান্তরিত করবার একটি 

তৃতীয় পস্থাও বর্তমান । সেই পন্থা অনুসারে আলোচিত উদ্দাহরণটি হয়ে 
যাবে“কোনো কোনো মাটিক-পাশ ছেলে হুল এই কলেজের 
ছাত্র”; এ ক্ষেত্রে বাক্াটি [৮ 0:0095316107. হয়ে যায়। কিন্ত 

উপরোক্ত ছুটি উপায়েই “সামান্ত বাকা” পাওয়া যায় বলে এই *[ূ” 
[১0105161019 পাওয়া নিয়ে পণ্ডিতদের তত উৎসাহ নেই। 

৮ 855619855  2১109058808 £ যে সব বাক্যর উদ্দেশ্য 

থেকে কিছুটা বাদ দিয়ে বাকি কিছুটার সঙ্গে বিধেয়র সম্বন্ধ স্থাপিত 

“ হয় সেই সব বাক্যকে [7%56196156 70:000951- 

001) বলে। এই বাদ দেওয়া অংশ যদি 

স্থনিিষ্ট হয় তাহলে বাকাটিকে “সামান্ু” মনে' 

করতে হবে; সে অংশ অনির্দি্ট হলে বাক্যকে “বিশেষ” মনে করা 

দরকার । যথা, “পারদ ছাড়া সমত ধাতুই কঠিন”-_হল 4৯ 79:00031- 

€1০75 7 কিন্তু “একটি ধাতু ছাড়া সমত্ত ধাতুই হল কঠিন”--হল 
“্ঘ" 2:9009510012 1 

৯, প্রশ্নসুচক বাক্য ঃ অনেক সময় প্রশ্নস্থচক বাক্যর অনেক 

প্রশ্নর অর্থ স্থম্পষ্ট। সে ক্ষেত্রে তাদের তর্ক-বাক্যর রূপে রূপান্তর কর। 

1কছু কঠিন নয়। যথা, "স্বাধীনতা হীত্তায় কে 

বাচিতে চায় রে কে বাচিতে চায়” ? সউটই- 

পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই। 

(৮) নির্দিষ্ট ও জনিদিষ্ট 
ব্যতিত্রম 

৫৯) প্রশ্ননুচক বাকা 
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পরিশেষে একট! কথা বলে রাখা দরকার । লৌকিক ব্যবহারে 

অসংখ্য বিশৃঙ্খল বাক্য বর্তমান। সেরকম সমস্ত বাকাকে তর্ক-বাকার 

আকার-এ রূপাস্তর করবার নির্দিষ্ট নিয়ম বলে দেওয়া স্ভ্ভব নয়। কেবল 

মহৎ নিয়ম হিসেবে একটি কথ! সবসময়ে মনে রাখতে হবে : তর্ক-বাকার 

আকার-এ নিয়ে যাবার সময় কোনোমতে অর্থর পরিবত'ন ঘটতে দেওয়া 

হবে না। 

8. €6 1 10150110000 ০0171577778 পদ-্ঞএর ব্যাপাযতা। 

একটি পদ-এর সম্পুর্ণ ব্যক্ত্যর্থ বোবালে বলা হয় পদ-টি 
018010158 (“ব্যাপয পদ”) ভার 

ব্যাপাতা আংশিক ব্যক্ত্যর্থ বোঝালে বলা হয় 
পদ-টি 52591509553 (“অব্যাপ্য পদ”)। 

4৯) [এ], 0, এই চার রকম বাক্য নিয়ে এবার আলোচনা করে 
দেখা যাক তাদ্দের কোন কোন পদ “ব্যাপায পদ” । 

“৫১৮ ব! 01015%2158]81001078056 110199316100এর উদাহরণ 
হলঃ “সমস্ত 9 হয় [১ “সমস্ত মানুষ হয় মরণশীগ”। এ ক্ষেত্রে 

উদ্দেশ্য পদ-টির পরিপূর্ণ ব্যক্তার্থ নিয়ে কথা বলা 
"১" বাকার শুধু হচ্ছে, কিন্তু বিধেয় পদ-টির পরিপূর্ণ ব্যক্তার্থ 
উদ্দেশ্য 01501101660 নেওয়া সন্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। অতএব 

£৯109051805এ শুধু উদ্দেশ্য-পদ 

»: ৫8501095150 হয়, বিধেয়-পদ ৫1580556 হয় না। 

“ঢু বা 00151561591 16£901৮6 7:099951090এর উদাহরণ 

হল £ “কোনো! 5 নয় 0৮, বা «কোনো মানুষ 

দু” বাঁকার উদ্দেস্ঠ নয় অমর”; এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় 
ও বিধেয় দুষ্ট পদ্দ-এরই সম্পূর্ণ ব্ক্যর্থ সম্বপ্ধে কথা বলা 
৫1301,066৫ হচ্ছে--এই দুটি পদ-এর ভিন্ন ব্যক্ঞর্থওর মধ্যে 
|] কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। যথা, “মানুষ” 
আর “অমর” এই ছুটির ব্যক্র্থ সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের বাইরে পড়ে। 



২১৪৬ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা-্নিগমন 

অভএব 7 1১:০১০৪৪০৪এ উদ্দেশ্য-পদ ও বিধেয়-পদ্দ উন্তয়ই 
01567100850 1 

“7 বা 09161001512 750009056 0:0009316102এর উদ্দাহরণ 

হল £ “কোনে! কোনো 5 হয় 0৮) বা “কোনো মান্য হয় সাধু” । 
এখানে উদ্দেশ্য পদটি স্পষ্টই 01507150650 নয় 

এবং বিধেয় পদ-এর বাক্ত্যর্থ-ও যেহেতু স্পষ্ট নয় 
সেইহেতু তাকেও  81301500190660 বলে 

ধরতে হবে। অতএব, 7 বা 7৪87610519৮ (ঠা 9০ 

19098100928 এর কোনো পদই 01502106085 হয় না। 

«0৮ কা 02:6150181: ০686156  70700991600এর উদাহরণ 

হল: “কোনো কোনো 5 নয় 7৮ বা“কোনো। 

কোনো মানুষ নয় সাধু” । এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্ত 
স্পষ্টই 01500100650 নয়; কিন্তু বিধেয়কে 

নিশ্চয়ই 01501200650 মনে করা দ্রধার, কারণ বিধেয়র সবট্ুকুই 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অস্বীকার করা হচ্ছে । অতএব 0 £১7০19051610174 

বিধেয়পদ ৭15605654 কিন্তু উদ্দেশ্য-পদ 315805850 নয় । 

অতএব সংক্ষেপে বলা যায় 

(১) 70201551559] 1১1০1505160 এর (4৯ এবং 2) 515০ 

015625ণ হয় কিন্ত 291010০0191 791000951001এর (] ও 09) 

90190 01500100064 হয় না। 

(২) 5856155 1১০1995161০,এর (0 এবং 0) সিভি 

5885 01860191065. হয়ঃ কিন্তু £১:0810080152 709009516001)-এর 

(4 ও 1) 72120158066 01500100660 হয় না। অর্থাৎ, 

*৫মুগ বাকার কিছুই 

01500010015 নয় 

০60* বাকার শুধু 

“বিধেয়'” 71501090650 

£১--গুধু উদ্দেশ্কে 01505016 করে; 

[ উদ্দেশ্টা ও বিধেয় উভয়কে 9150010090৩ করে ; - 

[- উদ্দেশ বা বিধেয় কাউকেই 0150160০ করে না? 

০--শুধু“বিধেয়কে ৫150:080 করে। 



এ 71167এর বৃত্ত ১৪১৯ 

টীক! 2 (08877019590801 01 127507০8162 

এই চারভাবে তর্ক-বাক্যকে বিভক্ত করার একট! অন্ভুবিধে 
হল এখানে উদ্দেশ্য 015821১5150 হচ্ছে 

রা কিনা ভা স্পষ্ট বোঝা গেজেও বিথেয় 
01507১8150 হচ্ছে কি না ভা স্পষ্ট 

বোঝবার কোনে! হজ উপায় নেই। তাই [ন780711907 
প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত বাক্ার জন্ত এক তালিক! দেন, সেই 
তালিকায় বিধেয়-র 01505001017 সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে । যথা, 

0 -1060-7065] £১6010901৮6 সত সমস্ত 5 হয় সমস্ত 2 

4৯ 75570060-081081 4000080%- সমস্ত 5 হয় কিছু 2 
ও -1910-79651 £১0000090%০- কিছু ১ হয় সব 2 

৮129161-7910191 4081709056- কিছু ও হয় কিছু ঢ 
চ7-5110০00-70061 ০8৪9৮০- সব ১ নয় সব্জ [9 

গা096০-081619] 1০290৮০-সব 9 নয় কিছু 5 

0-57816-709051 [685৮০ -" কিছু 5 নয় সব ঢ 
০ [92106179169] ০৪৪0%2-কিছু ও নয় কিছু ঢ 

কিন্ত এ ভাবে তর্ক-বাক্র বিধেয় সম্বন্ধে পরিম্ণণ ঠিক করে দেবার 
চেষ্ট। আলোচনাকে অনর্থক দুর্বোধ্য করে তোলে । তাই পণ্ডিতরা এই 
মত সাধারণত গ্রহণ করেন না। 

$৬। [ত]৩এর বৃত্ত । 

[৪1৩ নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন 9155 দার্শনিক চার রকম, 

১ 90098000কে ভালে! করে বোঝাবার জন্তে কয়েকটি বৃত্তর সাহায্য 
নিয়ে ছিলেন। 



১৪২ তর্কবিষ্থা প্রবেশিকা _নিগমর্ন 

এই ছবির সাহায্যে কী ভাবে চার রকম [7:90991000কে 

বোঝাবার স্থুবিধে হয় তাই দেখা যাক £ 

১ এবং ২নং চিত্র “ঞ&* বাকাকে বোঝায়। “সমস্ত 5 হয় 

[১৯ বললে ছুরকম মানে হতে পারে--(১) সমস্ত 9 সমস্ত ৮এর সমান 
বা (২) সমজ্জ 9 কিছু এর সমান £ প্রথম অর্থটি 

বোঝায় ১নং চিত্র, দ্বিতীয় অর্থটি বোঝায় 

২নং চিত্র । 

*/১* 0১ ও ২) 

৫&নং চিত্র “* বাকাকে বোঝায় £ “কোনে ও নয় ৮* বল! 

মানে হল 9 নির্দেশক বৃত্ত ও ৮ নির্দেশক 

বৃত্তর মধ্যে কোন সংশ্রব নেই। 
১, ২, ৩ এবং ৪নং চিত্র দিয়ে *[" বাক্যকে বোঝানো 

সম্ভব । কারণ, “কোনো কোনো ১৯ হয় 7৮ 

এ কথ প্রথম চারটি চিত্রর ক্ষেত্রেই সত্য । 

৩, ৪ এবং ৫নং চিত্র “০0* বাক্যকে বোঝাতে পারে; কারণ 

তিনটি চিত্রেই এ কথা স্পষ্ট যে “কোন কোন. 

9 নয় 21৮. | 

0 (€) 

পু” (১২১৩৪) 

৮০” (৩,৪১৪) ৬ 



প্রশ্নমালা (৭) ১৪৩ 

প্রন্মমাল। €৭) 

(১) 790805000, 727099510010 এবং 56770608০5-এর মধ্ো প্রতেদ কি? 

(২) চ£019051002এর বিভিন্ন অংশ-র বর্ণন। দাও । - "সংযৌজকের” আকৃতি 
সম্বন্ধে তোমার কি মত? 

(৩) কত রকমভাবে :০90051007)কে বিভাগ করা যায়? প্রত্োক প্রকার 
[১:09510073এর সংজ্ঞ। ও দৃষ্টান্ত দাও। 

(8) 10151010001) 0£ 06075 কাকে বলে? চার রকম মুল [2107951001;এর 

কোন কোন 10100) 01501101650 হয়? 

150121২0191 ৬11 

1. 1015101105001911 021010011% 1961চ061) 2 01100770101, ৪ 12701005111018 
2170 2. 5017001)06. 

2. 126 15 10921061705 2. 19019051110) 111 1,00102  ড1)8 216 10 
[081715, 8170 100 212 1116 1709115 1619100 6০0 6201) 0016? 

3..0198551 101909111025 82000701170 00 0421710115, 00811 1২015010 
21010 71009110৮10) 111015012010175, 

4.1126 15100921009 01501101101) 01 1610775 1 2 58065011081 
[70008110012 ১0906 006 £617678] 10195 725811017% 01900150110) 01 (67705 
1] 101010091110115. 

9..150019111 2100. 11115096006 101105/1110 1011005 01 151010051610175 : 
(৫) 1350007001021; (9) 10151011701156 ; (6) 12011151৬67) (4) 15০600101৬6; 
(6) 411815110 2150 59106100110 7 (7) 11706511796; (£) 100695521% 2170 
4559শ্রো0োগ. 

0. 15001211770 11105096000 015110701101) 109৮661) (2) 11001916 
200 00100100110 12101)091010175, (৪) 08165011091 270 (50010102091 
170000951110175। (৫) 1150007611051 2170 10151017016 190190951610115, 
(৫) 7170 2100 10021 721019951110105, (6) ৬1021 2170 1২০21 1১01051610175. 

7..10150155 11166 076 101)60:5 ০01 012 00200090001 1176 
1720102869,. । 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

, _.. ঞরবিধেয়”-র তাৎপর্য ও “তর্ক-বাক্য»-র তাৎপর্য | 

8.১ “বিধেয়'র তাৎপর্য সম্বন্ধে মতবাদ 
8.২ তর্ক-বাক্য-র তাৎপর্য সম্বন্ধে মতবাদ 

প্রশ্ন হল £ যখন উদ্দেশ্টর সঙ্গে আমর] বিধেয়কে যুক্ত করি 
তখন তার আসল অর্থ কী? 70:5010806102-এর, বা উদ্দেশ্ট-র প্রতি 
বিখধেরর আরোপের, আলল মানে ঠিক কী? এই প্রশ্গর উত্তরে 
পণ্ডিতর! বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। মূল গ্রশ্নটিকে ছুভাগে ভাগ 
করে আলোচনা রূরলে আমাদের সুবিধে হবে। প্রথম প্রশ্ন হলঃ 

তর্ক-বাকোো উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে যে সন্বপ্ধ নিদিষ্ট হয় তার প্রকৃত 
ত্বরূপ কী রকম? থিতীয় প্রশ্ন হলঃ বাক্যটি সমগ্রভাবে কার সম্বন্ধে 
কথ বলতে চায়-বাস্তব “দ্রব)” সম্বন্ধে, না “নাম” সম্বন্ধে, না “ধারণ!” 

সম্বন্ধে? এই ছুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচন৷ কর! যাক। 

$১। 17501755 ০£ [9501০86০5 (বিধেয়র তাৎপর্য 

সম্বন্ধে মতবাদ ) £ 

এখানে প্রশ্ন হলঃ উদ্দেশ্তর আসল অর্থকি ? বিধেয়র আসল অর্থ 
কি? এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে যে স্বন্ধ তার অর্থই বা 
আসলে কি? 

এই সব প্ররশ্নর উত্তরে বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মত। এই 
মতভেদের দরুন [১1691০86105 সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে ।€. 
আপাতত, এই মতবাদগুলির আলোচনা করা হবে। | 



বাকার তা্পধ্য সম্বক্ধে মতবাদ ১৪৫ 

১০ 7১050109৮5৩ 15৬: এই মত হল সহজবুদ্ধির মত। 
এই মতে উদ্দেশ্তকে ব্যক্তযর্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বিধেয়কে 

জাত্যর্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বাকাটির 
১) 675010201/6 সমগ্র অর্থ তাহলে এই দাড়াবে যে উদ্দেশ্ত-বোধিত 
মত £ উদ্দে্কে 1১৩- বস্তগুলি সম্বন্ধে বিধেয়-বোধিত-গুণগুলি স্বীকার, 
2)002097 অর্থে এবং, রি 
ডি বা অস্বীকাব করা। যথা, “সমস্ত মানুষ হয় 
8০৪ অর্থে গ্রহণ করা মরণশীল”, এই বাক্যর আসল অর্থ হল ; “মরণ- 

শীলতা” নামক গুণ সমস্ত বাস্তব “মানুষ” সম্বন্ধে 

সত্য । কিন্বা, “কোনে মানুষ নয় অমর”১ এই বাকার প্রকৃত অর্থ 

হল£ “অমরত্ব” নামক গুণ সমস্ত বাস্তব "্মাহষ” সম্বন্ধে অন্বীকার 
কর। হচ্ছে ।  [151675590 ও ৬৩ এই মতবাদ পোষণ 

করেন। 

২. 1051006565০ ৬15৬৮: এই মতবাদ অনুসারে উদ্দেশ্য 

এবং বিধেয় উভয়কেই বাক্ঞযর্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বাকার 
ূ অর্থ হবে বিখেয়-বোধিত শ্রেণীর মধ্যে উদ্দেশ্য- 

দা বোধিত শ্রেণী হয় অন্তর্গত হকে, না হয় তার 
উত্কে 0০১০৪৪০০  বহিভূতি হবে। যথা, এই মত অনুসারে, “সমস্ত 
অর্থে গ্রহণ করা মান্য হয় মরণশীল” এই বাকার অর্থ হবে 

, পমরণশীল-বোধিত শ্রেণীর মধ্যে “মাহষ” 
বোধিত শ্রেণী অস্তগত হবে। কিম্বা “কোন মানুষ নয় অমর”, এই 
বাকার আসল মানে হল £ “অমর»”-বোধিত শ্রেণী থেকে “মানুষ”- 
বোধিত শ্রেণী বহিভূত। 

* ৩, 002007085৮০ বা 2££/28৮55 ৬5৩৬ £ এই মতবাদ 

অন্ুসারে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উওয়কেই জাত্যর্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। 
ৃ এবং সম্পূর্ণ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হল উদ্দেশ্ঠ- 

ইউর বোধিত গুণ বা গুণাবলির সঙ্গে বিধেয়- 
অর্থে গ্রহণ করা * বোধিত গুণ বা গুণাবলির সম্বন্ধ নির্ণয় করা । 

এই দ্দিক থেকে, “সমত্ত মানব হয় মরণশীল” 

এই বাকাস মানে চাড়াবে£ “মরণশীলত্ব” নামক &ণ “মানবত্ব” 
' নায়ক গুণের সঙ্গে থাকে; কিন্বা, “কোনো মানুষ নয় অমর” এই 

১০(৫) 



১৪৬ তর্কবি্ঠা প্রবেশিকা নিগমন 

বাকার অর্থ দ্লাড়াবে, “অমরত্ব” গুণের সঙ্গে “মানবত্ব গুণের কোনো 
সম্বন্ধ নেই । [1] এই মতবাদ প্রচার করেন । 

৪, 106750658665৩-0:07075015655 85৬৮ £ এই মতবাদটি 

উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতবাদের সমন্বয় । এই মতবাদ অনুসারে 
বাক্যর ভদ্দেতখা ও বিধেয় উভয়কেই হয় 

6) 1050018015৩ বাক্যর্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, না হয় উভয়কেই 
০০০:০:21%5 মত  জাতার্থ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। দুটিই যদি 
উভয়কে হয় 06770%- 
চিনি তত বাক্তার্থ অর্থে গৃহীত হয় তাহলে উদ্দেশ্যটি 
227%5555 তে বিধেয়র অন্তর্গত বা বহিভূ্ত হবে; অপরপক্ষে, 

গ্রহণ কর! ছুটিই ধদি জাত্ার্থ অর্থে গৃগীত হয় তাহলে 
বিধেয়টি হয় উদ্দেশ্টর অন্তর্গত হবে, না হয় 

উদ্দেশ্যর বহিভ্ত হবে। এই মতবাদটি নতুন কোনো মতবাদ নয়, 
101700861৬০ এবং (001800561৬5 মতবাদের সমন্বয় মাত্র! 

12981701109 এই মতবাদ পোষণ করেন। এই মতবাদের অপর 
সাম হল (00701976155788156 ৬157 | 

উপরোক্ত চারটি যতবাদের মধ্য 7:2010861%০ মতবাদকেই সবচেয়ে 
ভালো মতবাদ বলে মনে হয় । নিরপেক্ষ বাক্যে উদ্দেশ্ঠর পরিমাণ-এব 

উল্লেখ কর]! হয়, এবং এই কারণে উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত্যর্থ অর্থে গ্রহণ করাই 
্বাডাবিক। তাছাড়া, 2:5010801%০ মতবাদটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত 
বাকাগুলির সঙ্গে চমৎকার খাপ থায়। কারণ, বিধেয় যদি জাতার্থ- 
বোধক হয় এবং উদ্দেশ্য যদি বাক্তার্থ-বোধক হয় তাহলে প্রথমটিকে 

দ্বিতীয় সম্বন্ধ শ্বীকার বা অস্বীকার করার অর্থই সবচেয়ে স্পষ্ট ও সম্ভব 
মনে হয় এবং উদ্দেশ্-বোধিত সমস্ত বস্তু সম্বদ্ধে বিধেয়-বোধিত গুণটি 
প্রযোজা, ন! মাত্র কিছু উক্ত বস্ত সম্বন্ধে গুণটি প্রযোজ্য, এ প্রশ্নরও প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। 

$২. তর্ক-বাক্যর তাৎপর্য মন্বন্ধে 1০70108175৮ 
(0০0700979108112 ও [58118 মতবাদ 

এখানে প্রশ্ন হল সম্পূর্ণভাবে তর্ক-বাক্যটি কিসের ইঙ্গিত দেয়? এই 
প্রশ্নর উত্তরে পপ্ডিতর! তিনরকম মতবাদ পোষণ করেন ? যথা, “তর্ক-বাক্য” 



বাক্যর তাৎপর্ধ সপ্বদ্ধে মতবাদ ১৪৭ 

ইঙ্গিত দেয় (১) নাম-এর, (২) ধারণার এবং (৩) বাস্তব বস্ত্র । এই 
তিনটি মতবাদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 

(১) 07271179115 মতবাদ 2 170958 এই মত পোষণ 

করেন। এই মতবাদ অন্ুলাবে বাক)টি ছুটি *নাম*-এর মধো সম্বন্ধ বর্ণনা 
করে 77090095 বলেন যে, বাকার প্রকত অর্থ হল বক্তার মনের 

এই বিশ্বাসটুকু প্রকাশ করে যে উদ্দেশ্ট যে বস্ত্র "নাম, বিধেয়ও সেই 
বস্তরই “নাম”। 

এই মতবাদ মোটেই গ্রাহ্ নয়, কারণ এই মতবাদ অনুসারে যাথার্থ 

বা সত্যতা নেহাতই আকার-গত বা নেহাতই “নাম” বা শব্ধর 
সঙ্গতি হয়ে দাডায়। কিন্তু যাথার্থ বা সত্যতা আসলে শুধু আকার-গত 
নয়, বস্তগতশ্ড ৷ 

(২) 0077০519108185 মতবাদ £ 1,০০1: এই মতবাদ পোষণ 
করেন। এই মতবাদ অনুসারে বাকাটি ছুটি মানপিক “ধারণার মধ্যে 
সম্বন্ধ নির্ণয় করে; অর্থাৎ ছুটি ধারণার মধ্যে মিল আছে, না নেই, এটুকু 
;ক্ত করাই বাক্যটির তাৎপর্য | 

এই মতবাদটিও সমর্থন-যোগ্য নয় । মানসিক ণ্ধারণা” কোনো বস্তু 

সম্বন্ধে ধারণ! হতে বাধ্ায--নিছক ধারণ। বলে কোনো! কিছু স্ভবই নয়-- 
তাই বাক! শুধু ছুটি ধারণ। নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। 

€৩) 1[591858 মতবাদ 2 এই মতবাদ অনুসারে বাক্য হল 

“বস্তবাচক”-নামবাচক বা গুণবাচক নয়। 

00156619691156 ও 7২০9115 মতবাদের সমন্বয়কেই নিভূলি মতবাদ 

* বলে স্বীকার করা উচিত । 0375015 সেই রকম সমন্বয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। “বাকা” ধারণ! সংক্রান্ত হলেও এই ধারণাগুলি বস্তবাচক | 
অর্থাৎ, “বাক]” শুধু ধারণার নির্দেশ দেয় না, ধারণার মূলে যে বস্ত 
তারও নির্দেশ দেয় । 

প্রশ্নমাল৷ (৮) 

[10190 01 7101909100105 বলতে ঠিক কি বোঝায়? এঞ্বিষয়ে মতবাদগুলি 

, আদ্ষে'আলোচন। করে]। 



১৪৮ তর্কবিস্ত! গ্রবেশিকা-ানগমন 

হছোংো9 %াাা 

1. 9016 01881150006 006210ঠ 01 016 65016551010 16 10001 ০01 
1900510101১, 2700 50210 016 011001021 ৬165, 805211060 1১ 10710219 
10£81010 1100016. 1756 01605019 0095 018 17000511107, “11 20০) 
210 17011051 100601) 20001017610 ০90) 91 07056 ৮169? 

2. 09150 006 72160108116 0100 10010086156 ৬1৮5 ০৫1 1176 11001 
0110005100105 2100 11105/766 620) 0 21) 6200010, 1780 00 9০0 
রা 0 1702 08 0011600 516০ 0 0) [17170 06 [10705100175 2110 
জা) ? 

3. 180 0০ 500 01006198100 1% 1116 11060 0 [90010910102 
[52012172100 1101150806 0)6 0101010 0)601165 10 17616161706 10 2 0010016 
€58101010, 

4. 50016 00695 006 10081 00600165০01 6 11070: ০ [0101- 
01009, 200 0150139 10117 20 006 01 0100. 110) 01 0700) 00 ৮০01. 
20060) 810 ছ1)0 ? 



নবম পরিচ্ছ্দে 

তর্ক-বাক্যর বিরোধিতা 
$ ১. বিরোধিতার বিভিন্ন রূপ। 

ক. 50109105729 0101), 

টিকা £ 50516910860 0কে বিরোধী সম্পর্ক বলা উচিত? 

খ. 0০000:9115 বা ০0100219 010009510102, 

গর, 590-০০010021150 ব1 50-০০০0৪0 00190916107. 

ঘ. 01905030015 01770516019, 

8২. বিরোধ চতুক্ষোণ। 

$১। বিরোধিতার বিভিন্ন রূপ। 
দুটি তর্ক-বাক্যর একই উদ্দেশ্য এবং একই ৰিধেয় থাকা! 

সত্ত্বেও শুধু “গুণ” বা শুধু “পরিমাণ” বা “গুণ” ও “পরিমাণ” 
উভ্ভয় দিক থেকে যদি দুটির মধ্যে 
পার্থক্য থাকে তাহলে তাদের পারস্পরিক 

জম্পর্ককে ০0০07০5180৮ বা “বিরোধিতা” বলা হয়। এই 

বিরোধিতা চার বূকমের হতে পারে; যথা 

900210601586100) (বা 98008916610 0)00০- 

বিরোধিতা! 

চার রকম 

51000) 0, 0০926081160 (বা 0০221 00009510018), ১৫০- 

50150811265 (বা 90৮-০০6 00099101018 )১ এবং 0০- 

€:20106015 4€91093101012, 

ক. ৩0198166160 (“অসম-বিরোধিজ্ঞা” ) ঃ দুটি 

বাকারে উদ্দেশ্য বিধেয় এবং «গুণ” এক হুওয়। সন্তবেও যদি 



১৫০ তর্কবিদ্া! গ্রবেশিকা--নিগমন 

শুধু “পরিমাণ” এর দ্িক থেকে ভাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে 

তাহলে তাদের পারস্পরিক সন্বদ্ধকে বলা হয় 98৮৪] 

€617786028 বা “অসম-বিরোধিভাগ। 

রি ক অর্থাৎ একই “গুণ” যুক্ত একটি “সামান্ত” ও 
1018 রা 

তফাৎ একটি “বিশেষ” বাক্যর মধ্যে যে সম্পর্ক 

তাকেই বলে 90081661096100 7 যথা, & 

এবং [ বাক্যর সম্পর্ক, বা ঘর, এবং 0 বাকার সম্পর্ক। এই সম্পর্কর 

বেলায় “সামান্ত বাক্য"গুলিকে বলে ১1১81867587 এবং “বিশেষ 

বাকাশ্গুলিকে বলে 98019818917056, 

উদ্বাহরণ £ (১) “গমস্ত মানুষ হয় মরণশীল"* এবং “কিছু কিছু 

মাচষ হয় মরণশীল"--এই ছুটি বাক্যর সম্পর্ক; (২) “কোলে? 

মানুষ নয় অমর” এবং “কোনো কোনে মানুষ নয় অমর*-_-এই ছুটি 

বাক্যর সম্পর্ক । 

টীকা 2 3451511596০ কি ণবিরো ধিতাঃ বলা উচিত ? 

লৌকিক অর্থে “বিরোধ” শব্দ কিছুটা বৈপরীত্য বোঝায় । এই 

অর্থে শুধু সেই ছুটি তর্ক-বাক্যকেই বিরোধী বল! উচিত যে ছুটি বাক্য 
এক সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। এই অর্থে 

9010210677209ণকে.. $0৮৪]165075000কে নিশ্চয়ই: “বিরোধী- 
রিরোতিরর সম্পর্ক” বল উচিত নয়; কারণ ১০০৪1 
উচিত? , 

€61058000এর বেলায় ষে ছুটি বাক্য একসঙ্গে 

সত্যি হতে পারে তাই নয়, একটির ( “্সামান্ত”টির ) সত্যতা অপরটির 

( *বিশেষ”টির ) সত্যতা অনিবাধ্যভাবে নির্দেশ করে। যথা, “মান্গষ 

হয় মরণশীল” এবং “কোনো কোনো মানুষ হয় মরণশীল” এ ছুটি 

বাকা ত একনঙ্গে সত্যি বটেই, এমন কি প্রথমটির সত্যতা দ্বিতীয়টির 

সত্যতা অনিবার্ধভাবে নির্দেশ করে। 

কিন্ত “বিরোধ” শব্দটিকে তর্কবিষ্যাম এই লৌকিক অর্থে বাবহার 

কর! হয় না, একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর! হয়। তর্কবিষ্তায় “বিরোধ” 



বিরোধি তার বিভিন্ন রূপ ১৫১ 

বলতে বোঝায় “যে কোন রকম প্রভেদ।” এই অর্থে 9098106179- 
€01)কে স্পষ্টই “বিরোধ» বলে স্বীকার করতে হবে, কারণ এখানে 
ছুটি বাকার মধ্যে অগ্তত পরিমাপ-এর প্রভেদ তো আছেই । অতএব 
9171১9166511786101/কে একান্তই “বিরোধ” বলে বর্ণনা করা যাবে কি 
না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে “বিরোধ* কথাটির অর্থর উপর । 

খা. 007008115 বা 0008 01079951001 বিপরীত" 

বিরোধিতা” ) 

দুটি “সামান্ত” বাক্যর একই উদ্দেন্ এবং একই বিধেয় 
থাক] সম্বেও বদি শুধু “গ৭”-এর দিক থেকে তাদের প্রতেদ 

থাকে তাহলে ভাদের সম্পর্ককে 0০- 
(খ) 0০7021 05115 বা 0০০0৮ (0010058181018 

370০9891 ছটা বা “বিপরীত্ত-বিরোধিতা* বল! হয়। 
শুধু গুণ-এর 'তফাৎ অর্থাৎ একটি “৯৮ বাকা এবং তার অনুরূপ 

“৮” বাক্যর সম্পর্ককে বৈপরীত-খিরোধিতা 
বল! হয়; যথা, “সকল মানুষ হয় অমর” এবং “কোনো মানুষ নয় 

অম্র*_-এই ছুটি বাক]র সম্পর্ক । 

গা. 501০-০০020081750 বা 9১-০01205175 (070100518107 

€“অধীন-বিপরীত-বিরোধিতা” ) £ 

ছুটি “বিশেষ” বাক্যর একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় 

(গ) ০৪৮-০০৪0%০ থাকা অন্বেও যদি তনু গুণ এর দিক 

07095101019 ১ ছুটি থেকে প্রতেদ থাকে ভাহলে তাদের 

“বিশেষ” বাকোর মধ্যে সম্পর্ককে 9৮৮-০০7%51৫5৮ বা 5819. 

টিন রি ০078057% 00120581008 বা “অধীন- 

বিপরীত-বিরোধিভা” বলতে হবে। অর্থাৎ ”[” এবং তার অনুরূপ 

*0৮ বাক্যর সম্পর্ক হল “অধীন-বিপরীত-বিরেঠধিতা” । যথা, 



১৫২ তর্কবিস্তা গ্রবেশিকা- _-নিগমন 

“কোনো কোনে মানুষ হয় নির্বোধ” এবং “কোনে কোনো মাঘ নয় 

নির্বোধ”-_-এই ছুটি বাক্যর সম্পর্ক । 

ঘ. 0০:9%:5$০8০1 07915058610 ৫«বিরুদ্ধ-বিরো ধিভা”) 2 

দুটি তর্ক-বাক্যর একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা 
নিকাহ সত্বেও যদি গুধ” এবং “পরিমাণ” 

01280 00 

০০০০০০-ছুটি উভয় দিক থেকে তাদের পার্থক্য থাকে 
বাকার মধ্যে '*গ৭” তাহলে ভাদ্দের সম্পর্ককে 0০০৮- 

৪১5 মি 05০6০ 07০7১০516০0 বা “বিরচ্ধ- 

বিরোধিতা” বল] হয়। 'সর্থাৎ 4 এবং 
00, বা 7? এবং [] বাক্যর সম্পর্ক হল “বিরুদ্ধ-বিরো ধিতা” 

সম্পর্ক । 

"গুণ এবং, “পরিমাণ” উভয়ের বিরোধ আছে বলেই 

0010560801056015 07099910101কে “পুর্ণ বিরোধ” বলে বর্ণন! 

করা যায় । “/৯* বাক্য হল সামান্ত সদথক বাক্য, তার বিরুদ্ধ-বাক্য ”0)% 

হল বিশেষ নঞ্র্থক বাক্য; ”[:% হল সামান্ত নঞর৫খক বাক্য, তার বিরুদ্ধ- 

বাক্য *“[” হল বিশেষ সদর্থক বাক্য । 

সংক্ষিগুসার £-একই উদ্দেশ্ত এবং একই বিধেয়যুক্ত বাক্যর 
সম্পর্ককে প্বিরোধিতা” বল! হয়। 500910517580101)এর বেলায় শুধু 

0181809র তফাৎ 7 0০019005115 গের বেলায় ছুটি [0101৬61581 

0:0709910017এর মধো শুধু 00911গের তফাৎ্। 54০-০০0:91155র 

বেলায় ছুটি 78161070191 70:0900310101)এর বেলায় এ88110র তফাৎ; 

এবং 00156801000:5 বিরোধের বেলায় 00911 3 0039100105র 

উভয়ের তফাৎ 1 4 ও [, এবং 2 ও 0র বিরোধ হল 59091. 

্ 



বিরোধ-চতুক্ষোণ ১৫৩ 

28000 7 4৯ ও চুর বিরোধ, 0000211০৮71 ও 0র বিরোধ, 

501১-50150:58116 7 এবং 4১ ও 0, বা ও ] এর বিরোধ হল 

(০015650156015 | 

3 ২। বিরোধ-চতুক্কোণ (90915 ০৫ 07079081610 ) 

বিভিন্ন জাতীয় বিরোধকে সহজে মনে রাখবার জন্তে যে ছক কাটা 

'চতুক্ষোণের সাহায্য হয় তাকে বলে “বিরোধ-চতুক্ষোণ” (50916 

বিরোধ” বোবা 06 00000951000 )। ছকটি হল-- 

4 (01720707108 ছু 

ূ / | 
। ” ] 

ৃ ৃ 
ৃ ৃ 
॥ ন্ট 

ঢু ! ০ ৃ ০ 

এ. ণে টি ই 
রর চু ০, 2 
6৫ ] বসি ৯ চস 

খে ক 1 রে রা 
ৃ ০ সি রি 
ূ কি | 
| 

ূ ূ 
! 

[ 

| ন্ চা টিনা 

ঢু 5010-002007571155 ৪] 

এই ছকে [00156:58] 0:000516102গুলিকে উপর দিকে, 

127010015 0:0190516019গুলিকে নীচের দিকে, 4১021735055 

[9:003101015গুলিকে বা দিকে, এনং 1০8৪৮1৬০. 00969516100- 

গুলিকে ডান দিকে বসানে হয় । 



১৫৪ তর্কবিষ্া প্রবেশিকা-_নিগমন 

/৯10510815 বণিত বিরোধ-চতৃষ্কোণের চেহার! কিন্তু অন্য রকম- 

4 00770501560 5 ৪. 

তি, - ১৯] 

র ০ ৃ 
্ ] 

| ৭. ূ | - র ৯. | 
ঃ ূ 
| ৃ 

& 5৮2১6421222 55774 |] 

|| (০1709 0106091155 চু 

এই ছকটির বৈশিষ্ট্য হল-- 

(১) 98691060796101ঠকে বিরোধ বলে মান! হয়নি । 

(২) 9৮-০০1)621৬ বিরোধকে মানা হয়নি, কারণ অনেক 

ক্ষেত্রে? এবং তার অনুরূপ (09 0:01995111015 উভয়ই এক সঙ্গে সত্যি 

হতে পারে; যথা “কোনো কোনো মানুষ হয় সাধু” এবং “কোনো 

কোনো মানুষ নয় সাধু”। 4৯115096012 এর মতে বিরোধী 70:019099161018 

ছুটি এক সঙ্গে কখনো সত্যি হতে পারে না। 

(৩) /১1015009616 মাত্র 001)0:215 এবং 001/6:90156015 ছুরকম 

বিরোধকে মেনেছেন। 

প্রশ্নমাল। (৯) 

১1 0:0991000এর মধ্যে বিরোধিত বা 0079951607) বলতে কি বোঝায় ? 

**কোনে। কোনে। ভালো মানুষ হয় গ্রবীব”--এই £1:0709516100কে সত্য বলে মেনে 

নিয়ে এর অনুরূপ অস্তান্ত 2:০০510০এর যাধার্থ, অধাধার্থ বা সংশয়াত্মকত। সম্বন্ধে 

কী অনুমান কর সম্ভব? | 

২। জজিকে কত রকম বাকার “বিরোধ” সম্ভব ? প্রত্যেকটির সংজ্ঞ। ও দৃষ্টান্ত দাও । 

'*বিরোধ-চতুক্ষোণ'” কাকে বলবে? 



[2610156 15 ১৫৫ 

2১2২০০51% 
1, 91179 00 5০0 00061512170 105 016 009051000 01 13010510003 

[5 90108116111811017 2 10100 ০0 0000১111017 2 
2. 1121 15 006 1019 01 11110600611) 07০ 0256 ০0 (৫) ০- 

80001781101, (৮) 001/8 000511101, (6) 9819-00-8৮ 00০- 
310101 : 

3. টাল 1116 ০01010011 90026 01 00005110107 870 62001011 1. 
70 0065 1 010 (1010 43119100165 50086 ০06 000910101% ? 



দশম পরিচ্ছেদ 

11771760019 11706761706 

অনন্তর অনুমান 

$ ১, অনুমানের মরূপহ 17060000৬5 ও 11700011%6 অনুমান, অনন্তর 

অনুমান ও অন্তরানূমান। 

টীক1£ অনস্তর অমুমানকে কি একান্তই অনুমান বল] উচিত ? 

8 ২, 0017/615107 (আবতন )। 

১, টাকা ঃ 4১ বাকার "সরল আবত” কি সম্ভব? 

২, টীকা ঃ ঠিষেধ-মূলক আবতন; 0 বাকার আবতণ্ন। 
৩. টীকা: [16151705199 001%5156 [২126101) (বিপরীত-সন্বন্ধ সাহায্ো 

আবতন )। 

8 ৩. 07%51510 (প্রতিবত নি) 

টীক15 119015] 0%6:5197.  (বন্ত-গ্ত প্রতিবতর্ন )। 

8 ৪, 09909005100 € আবতিত প্রতিবত'ন )। 

টাক1ঃ “আবতিত প্রতিবত'ন” হল মিশ্র অন্তর অনুমান। 

8 &, 11755715190 ( অন্তরাবত'ন )। 

টিক ঃ চার রকম যুল অনস্তর অনুমানের ছক । 

$ ৬. 02105100:) (বিরোধান্মান) | 

ধ. ৭. 11001 00175606705 ( নিশ্চয়তা-ঘটিত অনুমান )। 

8৮ 01)21755 011২6129002 ( সম্বন্ব-পরিবত“ন-ঘটিত অনুমান )। 

$ ৯. 10150095 95 4১০5৫ 10515770170205  গুণযোগাত্মক অনুমান) 

$ ১০, 11615005 0 00010155 001)0610107. (জটিলধারণাযোগাত্বক অশ্রমান) 



অন্থযানের ত্বরূপ ১৫৭ 

৫ ১, অনুমানের রূপ 2 10900০055 ও 177080655 

অনুমান ঃ অনস্তর অনুমান ও অন্তরান্ুমান। 

একটি বা! একাধিক তর্ক-বাক্য থেকে, এবং এই এক ৰা 
একাধিক তর্ক-বাক্য দ্বারা দমধিত হয়ে, 

১১১১৬ অন্য এক তর্ক-বাক্য পাবার নাম হল 
“অনুমান” করা । অতএব, অনুমানের পক্ষে 

একাধিক তর্ক-বাক্যর প্রয়োজন । ভাষায় প্রকাশিত হলে অন্মানকে 

বল! হয় £ঘুক্তি” বা “তর্ক” । অতএব, যুক্তি বা তর্কর পক্ষে 
একাধিক বাক্য প্রয়োজন । 

তর্কর বেলায় আমরা এক বা একাধিক গৃহীত বাক্য থেকে অন্য 

বাক্যে গমন করি । গৃহীত বাক্যকে আশ্রয়- 

বাক্য (7১85728855) বলে এবং এই বাক্য থেকে 

ষে বাক্যে যাওয়া হয় জকে «সিদ্ধান্ত? 

(0501901081028) বলে। 

যুক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয়" 
বাকা ও সিদ্ধান্ত থাকে 

মোটামুটি সমস্ত অন্থুমানকে দুভাগে ভাগ করা! হয়, 19০0০0৮০ 

ও [1170010015০ 1 1950৫00০655 অন্যুমানে 

টি ্ সিদ্ধান্তটি আশ্রয়-বাকার চেয়ে ব্যাপকতর হতে 

“আগমন” পারে না? 1000০86%5 অন্ুমানে সিদ্ধান্তটি 

আশ্রয-বাক্যর চেয়ে ব্যাপকতর হতে বাধ্য । 
[7020130015০ অনুমানকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, অনস্তর 

অনুমান ( 10000601966 ) ও অস্তরাজমান ( 10601866 )। 

বে 0৩৫5০8দগ অনুমানে মাত্র একটি আশ্রয়-বাক্য থেকে 
সিদ্ধান্ত নিঃহ্ুত হয় তাকে বলে “অন্তর অনুমান” বা 
10775907965 [17657570651 এখানে ধেন আশ্রয়-বাকাটির অর্থ 



১৫৮ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকাঁ-নিগমন 

পরিপূর্ণভাবে জানবার চেষ্টাই প্রধান উদ্দেশ । যেহেতু অনন্তর অনুমান 

নিতো [০8০6৩ অনুমানের অন্তর্গত সেইহেতু 
হরর এখানে সিদ্ধাস্ত আশ্রয়-বাক্যর চেয়ে ব্যাপকতর 

থেকে দিদ্ধান্ত পাওয়। হতে পারে না। অপরপক্ষে, অস্তরান্ুমানে 

গেলে অহমানটিকেছাত্ত বা! 11547565 10150০৩এ সিদ্ধান্তটি 
একাধিক আশ্রয-বাক্-. একাধিক আশ্রয়-বাক্য-নিংস্থত। যদি 
রা এই সিদ্ধাস্ত মাত্র ছুটি আশ্রয়-বাক্যর যুক্ত 

ফল হয় তাহলে অনস্তর অন্ুমানটিকে বল। হয় 

55110921570 ( বা “ন্যায়” )। 

টাকাঃ অনন্তর অনুমানকে কি একান্তই অনুমান 
বল! উচিত? 

111]. 991 প্রভৃতি পণ্তদদের মতে “অনস্তর” অন্গমানকে 

অনুমান বলাই উডিত নয়। [011] বলেন, “এই সব ক্ষেত্রে অনুমান 

বলে সত্যি কিছু নেই, দিদ্ধান্তর মধ্যে নতুন 
কোনো তথ্য পাওয়৷ যায়, না, অর্থাৎ এমন 

কিছুই পাওয়া যায় না যা আশ্রয়-বাকার মধ্যে 

ছিল না। দিগ্ধাস্তে যে কথ! বল! হচ্ছে ত1 আশ্রয্-বাকার কথাটিই কিছ্বা 

সে কথার অংশমাত্র”। 13818 বলেন, “এই সব ক্ষেত্রে যাঁকে অনুমান 

বলা যায় তা সত্যিই নেই, অর্থাৎ এখানে কোনো একটি ঘটনা থেকে 

শ্বতন্ত্র ঘটনায় যাওয়া হয় না। একই ঘটনাকে এক ভাষায় না বলে 

ভিন্ন ভাষায় বল! হয় মাত্র।” একটি উদাহরণ নেওয়া যাক £ *নকল 

মানুষ হয় মরণশীল* ; এই বাক্য থেকে “কোনো মানুষ নয় অ-মরণশীল”*, 

এই বাকো যাওয়া! এক রকমের অনন্তর অন্থমান (নাম 0%215101 

বা “*প্রতিবত'ন* )। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখানে বিদ্বান 

আশ্রয়-বাকারই ভাষান্তর মাত্র | 

অনস্তর অনুমান 

একান্তই অনুমান কিন! 



আবর্তন ১৫৯ 

এই যুক্তির উত্তরে আমন! বলবে যে “অনস্তর” অনুমানে আশ্রয়-বাক্য 

থেকে সিদ্ধান্তে যাবার পথ সংক্ষিপ্ত হলেও এই পথটুকুকে অগ্রাহা করা 

কোনে কাজের কথা নয়। এর আসল কাজ হল আশ্রয্-বাক্যর মধ্যে 

যে কথা সুপ্ত আছে তাকে পরিষার করে বলা । আশ্রয়-বাক্যটি নিশ্চয়ই 

জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তার সমস্ত নিহিত ব্যঞনাঁও যে জ্ঞাত ছিল এমন 

কোনো কথ। নেই । এই দ্বিক থেকে, অনন্কর অনুমান অন্তত কিছুটা 

নতুন সংবাদ নিশ্চয়ই দেয়। তাই একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও 

কোনো কাজের কথা নয় । 

অনস্তর অনমান নানান রকম হতে পারে । যথা), 001৬2151010, 

0০ড215107, 09279051000) [1%151010 ( আংশিক বা পুর্ণ ), 

(00095161017, 7410091 (01520116102) 010917865 0£6 [২219 01012, 

[1)666005 05 4৯৭০০ 1)2661:0)11781869 

এবং 10621210706 1705 001019165. 0০01০61- 

007) 1| এর মধ্যে প্রথম চাপটিকে-_অর্থাৎ 
0০017%2151010) 0005৬215107 (0011009005161017 ও 17052151092 

বলা হয় [:088০6০। অনস্তর অনুমানের প্রত্যেকটিকে নিয়ে আমরা 
স্বতপ্্ ভাবে আলোচনা করব. 

নানান রকম 'অনস্তর 
অনুমান 

8. ২, 0০:0৮৪7819, (আবত ন) 

যে অনন্তর অনুমানে একটি তর্ক-বাক্যর উদ্দেশ্য ও বিধেয়র 
চ্যায়সজত স্মান পরিবভ'্ন কর! হয় ভাকে 

বলে (০,5675108 বা আবত ন। 
সংজ্ঞা! 

এই অন্থমানের বেলায় আশ্রয়-বাকাটিকে বলে 00170567577 (বা 

«আবত নীয়” ) এবং সিদ্ধাস্তকে বলে 0০755655 €(«“আবতিত” )। 

আবত'ন-এর বেঙ্গায় পিয়োক্ত নিয়মণগ্ডলি 

শির মান! দরকার £ 



১৬৩. তর্কবিগ্তা গ্রবেশিকা- নির্গমন 

(১) আশ্রয়-বাকার উদ্দেশ্যটি পিাস্তর বিধেয় হয়ে যাবে। 
(২) আশ্রয়-বাকার বিধেয়টি শিদ্ধান্তর উদ্দেশ্ট হয়ে যাবে। 
(৩) আশ্রয়-বাক্য যদি সদর্থক থাকে তাহলে সিদ্ধানস্তও সদর্থক 

থাকবে; আশ্রয়-বাকা যদ্দি নঞর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে। 

অর্থাৎ, এই অনুমানের বেলায় গ৭৮-এর কোনো পরিবতন ঘটিবে না। 

(৪) যে পদ আশ্রয়-বাকো 91507908654 বা “ব্যাপ7৮ নয় সে পদ 

সিদ্ধান্তেও “ব্যাপ্য” হতে পারবে না। 

এইবার চার রকম তর্ক-বাক্যর উপর উপরোক্ত নিয়মগুলি আরোপ 

করে দেখা যাক £ 

(১). ৯৮ বাক্যর আবতভ্নঃ *&5 বাক্যকে আবতিতভ 
করিলে “1” বাক্য পাওয়া! যাবে । উপরে:ক্ত 

নিয়ম অনুসারে মূল বাকাটির গুণ” পরিবর্তিত 
হতে পারে না; অর্থাৎ এর “আবতিত” সিদ্ধান্ত হয় £ না হয়] 

হতে বাধ্য। কিজ্ঞ & বাকার “আবতিত* 4 বাক্য হতে পারবে 

না, কারণ এখানে আশ্রয়-বাক্যর বিধেয়টি ব্যাপ্য ছিল না এবং সেই 

বিধেয়ই যখন সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্য হবে তখন তাও ব্যাপ্য হতে পারবে 
না (চার নম্বর নিয়ম )। অতএব সিদ্ধাস্তর উদ্দেশ্য “অব্যাপ্য” 

হবে? অর্থাৎ দিদ্ধান্তটি “বিশেষ” বাকা হতে বাধ্য। তাই & বাক্যর 

“আবতিত” [ বাক্য হবে। বথা-- 

আশ্রয়-বাক/ £ সমস্ত ও হয় 2) সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল, 

সিদ্ধান্ত ঃ কোনো! কোনো 7 হয় 5) কোনো কোনো মরণশীল জীব 
হয় মানুষ । 

(২).  বাক্যর আবভন£ ৮” বাক্যকে আবতিত 
করলে “£” বাক্য পাওয়া বাবে । ঢ বাক্য যেহেতু নএর্থক সেইহেতু 

তার “আবতিত”*-ও নঞ্রখ৫ক হতে বাধ্য। 

এবং আশ্রয়-বাকা যেহেতু নঞর্থক সেইহেতু তার 
বিখেয় “বাপ্য” হতে ধাধ্য ; এই বিধেয়টিই যখন দিদ্ধান্তর উদ্দেস্ঠ 

হয়ে যাবে তখন সেই উদ্দেশ্তও *ব্যাপ্য” হবে; এবং উদ্দেশ্ত ব্যাপ্য 

৯ 

০ 



আবর্তন ১৬১ 

হলে বাকাটি “সামান্ত” হয়ে যাবে । তাই ঢ; বাকার “আবতিত* 
“সামান্ত” নঞর্থক--অর্থাৎ [ বাকা হবে, যথা_- 

আশ্রয়-বাক্য £ কোনো 5 নয় 2, কোনো মানুষ নয় অমর; 
সিদ্ধান্ত £ কোনো! 2 নয় 9, কোনো অমর নয় মানুষ । 

(৩) ছু বাক্ার আবতন: আবতর্ন-এর ফলে «৮ 
বাক্য থেকে “1” বাক পাওয়। যায়। কারণ, [ যেহেতু “বিশেষ” 

সেইহেতু তাং থেকে পাওয়া সিদ্ধান্ত ও “বিশেষ 
হতে বাধ্য । কিন্তু বিশেষ হলেও সিদ্ধাপ্ত 0 

বাকা হতে পায়ে নাঃ কারণ “0৮ বাক্যর বিধেয় বাপা, এবং 
এই বিধেয়টি যখন আশ্রয়-বাক্র উদ্দেশ্য ছিল তখন তা ব্যাপা ছিল না 

ঢু বাকার কোনে পদই ব্যাপা নয়। অতএব, আবর্তন-এর ফলে 
বাকা থেকে একমান্র হু বাকাই পাওয়া সম্ভব । যথা-_ 

আশ্রয় বাক): কোনে কোনো ১ হয় ৮-- কোনো কোনো মাজষ হয় বোকা। 

সিদ্ধাস্ঠ * কোনো কোনো 25 হয়১- কোনো কোনোবোকা হয় মানষ। 

১/%৪) 0 বাক্যর আবভ'ন : “০৮ বাক্যকে আবতিত করা 
যায় না। কারণ, 0 বাক্য যেহেতু নঞ্র্থক সেইহেতু তার থেকে 

কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব হলে সেই 
সিদ্ধাস্ত নঞর্ক হতে বাধা হবে, অর্থাৎ তার 

বিধেয় ব্যাপা হতে বাধ্য হবে। কিন্তু এই বিধেয় 'ফখন আশ্রয় বাকার 

উদ্দেশ্ত ছিল তখন তা ব্যাপ্য ছিল না, কারণ, আশ্রয়-বাক্যটি “বিশেষ”, 
বাক্য । অত্তএব 09 বাকাকে আবতিত কর! সম্ভব নয় 1৩ 

সংক্ষিগুসার ঃ আবতন-এর ফলে “4” বাক্য থেকে “1? 

বাক্য পাওয়া যায় ; “2” থেকে পাওয়। যায় “7৮; এবং এ, 

থেকে পাওয়া যায় “1”; কিন্তু 90 বাক্যকে ০০:5০: কর! 

সম্ভব নয়। 
আবর্তন ছুরকম হতে পাবে £ £517815 0০7255758019 বা 

“সরল আবত'ন” ও £0:005518807 158 8০০$05228% বা 

0:০0557580) 1705 18075656608 বা “আসরল আবত'ন।” 

১১৫৫) 

1 

€9---3 



১৬২ তর্কবিস্তা গ্রবেশিকা--ানগমন 

আবর্তন-এর সময় আশ্রয়-বাক্য ও জিদ্ধান্তর পরিমাণ যদি 

পরিবতিত না হয় তাহলে অনুমানটিকে “সরল আবভ'ন” বলা 
হয়। অর্থাৎ, সরল আবত'ন-এ আশ্রয়-বাক্য 

সামান্য হলে সিদ্ধান্তও সামান্য হবে ; আশ্রয়-বাক্য 

বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে | যথা, 7? এবং 7 বাকার আবত'ন-কে 

“সরল আবতন” বলা হয়। অপরপক্ষে, আশ্রয়-বাক্য ও সিদ্ধাস্তর 

পরিমাণ বদি এক ন] হয় ভাহলে অনুমানটিকে +0০7.57510 
75৫ 8০010618% বা! “অসরল আবতন” বলা হয়। যথা, 

আবত'ন-এর ফলে “4১৮ বাক্য “সামান্য* হয়েও “[” বাক্যে পরিণত 

হয় বলেই & বাক্যর আবতন-কে “অনরল আব ত'ন” বলা হয়। 

১. টীকা: & বাক্যর “সরল আবতন্ন” কি জস্তব? 
সরল আবতন-এ আশ্রয়-বাকা ও সিদ্ধান্তর 
পরিমাণ একই থাকে । অতএব, আবতন-এ 
বাক্য থেকে যদ্দি & বাক্য পাবার কোনো উপায় 

আ'বফফার করা যায় তাহলে সেই উপায়কে 
বলা হবে /& বাক্যর সরল-আবত ন-এর উপায়। নাধারণত এ উপায় 
পাওয়৷ স্ভব নয়, কারণ & বাকা “সদর্থক” তাই তার বিধেয় “অবাপায” 

হয়) এবং এই বিধেয় যখন দিদ্ধান্তর উদ্দোশ্য হয়ে যায় তখনও 
পঅবাপা” থাকতে বাধ্য হয়; তাই সিদ্ধান্তটি “বিশেষ” হয়। অতএব, 

সাধারণ ক্ষেত্রে & বাক্যর “সরল আব্ত ন” সম্ভব নয়। 

কিন্ত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ রকম 4৯ বাকা পাওয়া যায় যার 
উদ্দেশ্ত এবং বিধেয়র বাক্তার্থ সমান) ছুইই প্বাপা”। সেই সব 

বিশেষ ক্ষেত্রে & বাকার সরল আবত'ন হতে 

ভবুরকম আবতন 

সাধারণত “/৯*" বাকার 

সরল আবত'ন 

হয় ন। ৫ 

পু পারে ; যথা, (১) 78/০1০৪০এ৪ (পুনরুক্তি _ 

সমান হলে সম্ভব মুলক বাক্য) (২) 0০67016০9 ( সংজ্ঞার্থ ) 
এবং (৩) ষে সব £ বাকার উদ্দেশ্য এবং 

বিধেয় ছুই [06670166 9108157 [ভা। বা নদিইউ বিশিষ্ট পদ । 

উদ্দাহরণ £ 
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(১) সমস্ত মান্য হল মন্তব্বত্বসম্পয় জীব; অতএব, সমস্ত মন্ধবত্ব- 
সম্পন্ন জীব হুল মানুষ । 

(২) সমস্ত মানুষ হল বুদ্ধিবৃতিসম্পন্ন জীব; অতএব, নমস্ত 
বুদ্ধিবৃত্তিসম্পয্প জীব হল মানুষ । 

(৩) গৌরীশৃঙ্জ হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখর 7; অতএব, পৃথিবীর 

সর্বোচ্চ পর্বতশিখর হল গৌরী শৃঙ্গ । 

বিচার করলে দেখ! যাবে উপরোক্ত & বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয়র 
ব্ক্তার্থ সমান । হ[750011698এর মত অনুসাবে এগুলি হল ৭0, 
বাকা । অতএব বল! যায় যে 00” বাক্যগুলির সরল আবভ'ন 

সম্ভব- সাধারণ & বাকার নয়। 

২. টীকা £7 নিষেধমুলক আবভন: 0০ বাক্যর 
আবতন : 

0 বাক্যকে আবতিত করতে গেলে আবর্তন-এর নিয়ম লঙ্ঘন করতে 
হয়; কেননা যে পদ আশ্রয়-বাকো ব্যাপ্য নয় সেই পণ ঙ্গিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়ে 
যায়। তাই কোনে। কোনে পণ্ডিত 0 বাকাকে আবতিত করবার একটি 

বিশেষ উপায় বের করতে চেষ্টা করেছেন। ত'রা 
সক বলেন, এই উদ্দেশ্টে 0 বাক্যর ননেতি- 
দিলে “0” বাকার চিহটিকে বিধেয়-তে পুরে দিয়ে প্রথমত তাকে 
আবত'ন সম্ভব [ বাক্যে পরিণত করতে হবে, এবং তারপর 

এই [ বাক্যকে আবতিত করতে হবে? যথা, 
0. কোনে! কোনে ৪ নয» 2, কোনে! কোনো কোনো মানুষ নয় দাধু 

*'* 1. কোনো কোনে 5 হয় অ-7, কোনো কোনে মানুষ হয় অ-সাধু 
“* ]” কোনো কোনো অ-০ হয় ১, কোনো কোনো অ-সাধু হয় মানুষ । 

কিন্তু এই রকম 'তর্কপদ্ধতিকে “আবত'ন" বলাই উচিত নয়; কারণ, 
এখানে আব্যত ন-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিয়মকে লঙ্ঘন করা হুয়। 
এখানে সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্টটি আশ্রয়-বাক্র বিধেয় নয়, সেই বিধেম্বর 
“বিরুদ্ধ-পদ”। তাছ'ড়া, আবত'ন-এ গুণ-এর বদল হওঞ়া উচিত নয়? 
ভ্থচ_এ ক্ষেত্রে গুণ বদলে যাচ্ছে । 
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৩, টীকা 077667৩7705 2০৩ 0০755755 [২519০ (বিপরীত 

দে এবং বিধে.. আন্থন্ধ লাহায্যে আবতন)। আশ্রয় 
সাপেক্গ পদ হলে বাক্যর উদ্দেশ্ত ও বিধেমযদি একজোড়া “সাপেক্ষ 

পদ” হয় তাহলে এই ঝকম অনুমান করা সম্ভব। 

যথা, গোপ। হলেন সিদ্ধার্থ স্ত্রী; মতএব, সিদ্ধার্থ হলেন গোপার স্বামী । 
এ ক্ষেত্রে “স্বামী ও স্ত্রী” হল “সাপেক্ষ পদ”, এবং অন্ুমানটিতে 

উদ্দেশ্য ও বিধেয়র স্থান পরিবত'ন করবার সময় .এই সাপেক্ষ পদ-এর 
একটির বদল আর একটিকে গ্রহণ করা হয়েছে 

$, ৩. 07১৮97519% ( প্রতিবত'ন )। 

যে অনন্তর অনুমানে একটি বাক্যর অর্থ পরিবঠিত 
না করেও গুণএর পরিবভ্ন করা হয় সেই অনন্তর 
অন্ুুমানকে 0৮67519 বা “প্রতিবতন” বলে। অর্থাৎ, একটি 

সদর্থক বাক্যর সমতুপ্য নঞএকর্থক বাক্য পাওয়। 

ব' একটি নঞর্থ+ বাকার সমতুল্য সদর্থ+ বাক্য 

পাওয়ার নাম হল 0১৬19101॥ বা “প্রতিবর্তন” । এই অনুমানের আর 

এক নাম হল /%59017901797905 | 

এখানে আশ্রয়-বাকাটির নাম দেওয়া হয় 40019557578” বা 

«প্রতিবতনীয়” এবং সিদ্ধাস্তটির নাম দেওয়া হয় £01955:55% বা 

*প্রতিবতিত” ৷ 

এই অহ্ুমানে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি মান! দরকার £ 

(১) আশ্রক্স-বাক্যর উদ্দেশ্ট ও সিদ্ধাস্তর 
উদ্দেশ্টা অভিন্ন হবে$ 

(২) দিদ্ধান্তর বিধেয় আশ্রয়-বাকার বিধেয়র “বিরুদ্ধ-পদ”* হবে; 

(৩) সিগ্ধাস্তর ৭৮ আশ্রয়-বাকার গুণ-এর বিপরীত হবে, 

অর্থাৎ আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধাস্ত নঞ্র৫খক হবে; এবং আশ্রয়- 

বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধাত্ত সদর্থক হবে; 

সংজ্ঞা 

নিয়ম 
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(৪) আশ্রয়-বাক্য ও সিদ্ধান্তর “পরিমাণ” এক হবে; অর্থাৎ) 
আশ্রয়-বাক্য “সামান্)* হলে সিদ্ধান্ত “সামান্য” হবে, এবং আশ্রয়-বাকা 

প্বিশেষ” হলে সিদ্ধান্ত “বিশেষ” হবে। 

€১) 4১-র এপ্রতিবর্তন” £ 

প্রতিবতন-এর ফলে & থেকে চু 

পাওয়। যায়। যখা- 

আশ্রয়-বাকা £ সমস্ত 9 য় 7--সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল, 
সিদ্ধান্ত £ কোনে! ও নয় অ-- কোনো মানুষ নয় অ-মরণশীল | 

এখানে সিদ্ধান্থর “গুণ” নঞর৫খক» যর্দিও আশ্রয়-বাক্যর “গুণ” ছিল 

পসদর্থক৮; আশ্রয়-বাকার ও সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্য একই, এবং আশ্রয়" 
বাকার বিধেয়র বিরুদ্ধ-পদ সিদ্ধান্তর বিধেয় হয়েছে । 

(২) [শর «প্রতিবর্তন” £ 

প্রতিবতন-এর ফলে 7 গ্বেকে & পাওয়া 

যায় । যথ।- 

আশ্রয়-বাকা £ কোনো 9 নয় 2--কোনো মানুষ নয় নির্দোষ, 
সিদ্ধান্ত £ সব 9 হয় অ---সব মানুষ হয় অ-নির্দোষ। 

(৩) [-র “প্রতিবতন” 

প্রতিবর্তন-এর কলে হয়ে যায় 0। 

ফথা_ 

আশ্রয়-বাক্য £ কোনে কোনো 5 হয় 2, কোনে! কোনো ম'ছষ হয় 

সাধু; সিদ্ধান্ত $ কোনো কোনো 9 নয় অ-, কোনো কোনো মানুষ নয় 
অ-সাধু। 

€৪) 0-র *“প্রতিবর্তন £ 
প্রতিবর্তনএর ফলে 9 হয়ে যায় ]। 

যথা 

ঠা 

₹০--4 

1--০ 

€0-1 
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আশ্রয়-বাকা £ কোনো ও নয় 0-- কোনো কোনো মান্য নয় 

বুদ্বিমান? সিদ্ধাস্ত £ কোনো কোনো ও হয় অ-০--কোনো-কোনো 
মানুষ হয় নিবুদ্ধি। 

সংক্ষিগুসার £ প্রতিবর্তন-এর ফলে 4 থেকে চ পাওয়া যায়, 
& থেকে 4 পাওয়া যার, থেকে 90 পাওয়া যায়ঃ এবং 

90 থেকে পাওয়া যায়। 

টীকা 11885725] 010৮578107 ( বস্তুগত গ্রতিবর্তন )। 

13) বলেন, উপরোক্ত আকারগত গ্রতিবত'ন 
বস্তগত প্রতিবত নকে 
“আকারগ্রত” অনুমান-. ছাড়াও বাক্যর বিষয়বস্ত-অন্থমোদিত অন্ত 

পদ্ধতি বল! যায় ন|। আর এক রকম প্রতিবতন অশ্লুমান করা সম্ভব; 

সেগুলিকে 11515119]  02551810 বলা 

হয়। যথ।-_ 

(১) উত্তাপ হল আনন্দদায়ক, 
অতএব, শীত হল কষ্টদায়ক । 

(২) যুদ্ধ হল হুংখদায়ক, অতএব, শাস্তি হল স্থখদায়ক । 
(৩) জ্ঞান হল ভালো অতএব, অজ্ঞান হল মন্দ। 

3৯% নিজেই শ্বীকার করেছেন যে এই তথাকথিত ”1.৪51191 
009515102”কে ঢ'0:108] লজিকের প্প্রতিবর্তন” বলা উচিত নয়। 
এখানে, প্রতিবর্তন-এর কোনো নিয়ম মানা হয়নি। প্রতিবর্তন-এ 
সিদ্ধাস্তর উদ্দেশুটি আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্র সঙ্গে অভিন্ন হতে বাধ্য, 
কিন্ত আলোচ্য ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্টটি আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্টর 
*বিপরীত*। দ্বিতীয়ত, প্ররুত প্রতিবর্তন-এ সিদ্ধান্তর বিধেয়টি আশ্রক়্- 
বাক্যর বিধেয়র “বিরুদ্ধ” হতে বাধ্য কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তর 
বিধেয়টি আশ্রয়-বাক্যর বিধেয়র পাঁবপরীত”গ। তৃতীয়ত, গ্রতিবর্তন-এ 
আশ্রয়"্বাক্যর ও দিদ্ধাস্তর “৭* বিপরীত হওয়া দরকার, কিন্তু 
আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিবর্তন-এ আশ্রয়-বাকর ও সিম্ধাস্তর “৭” 
একই । অতএব 00581 1.0£10এ যাকে গ্রতিবর্তন বল! হয় এই 
জাতীয় অন্রমান্ মোটেই তা নয়। বস্তত, এই অন্রমানগুলি 
00008]  ].9810এর আলোচাই নয়; এইগুলি তর্ক-বাকার 



আবতিত-প্রতিবর্তন ১৬৭ 

বন্তগ অর্থর উপর নির্ভর করে, তাই এগুলির আলোচনা 119651791 

[.0815এ হওয়] উচিত। 

$. ৪. 0০7819০511০ ( আবতিত-প্রতিবত'ন )। 

যে অনস্তর অন্ুমানে একটি তর্ক-বাক্য থেকে সেই বাকার 
উদ্দেশ্যর পরিবতভে তার বিধেয়র “বিরুদ্ধ-পদ্”কে উদ্দেস্থয 

হিসেবে গ্রহণ করে আমরা আর একটি 
তর্ক-বাক্য পেতে পারি, সেই অনন্তর 

অনুমানকে (0০7751১08169 বা “আবতিভ-প্রতিবত ল” 

বল! হয়। 

00177090510107এর সিদ্ধান্তকে বলে “€০0190:590588555%) 

কিন্ত তার আশ্রয়-বাক্যর কোনো বিশিষ্ট নাম নেই। 

(00150979031007এর বেলায় নিয়োক্ত 

নিয়মগ্ডলি মানা দরকার : * 
(১) সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্য হবে আশ্রয়-বাকার বিধেয়র বিরুদ্ধ-পদ ; 

(২) সিদ্ধান্তর বিধেয় হবে আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্য ; 

(৩) *গুণ”-এর পরিবর্তন হওয়া দরকার; অর্থাৎ আশ্রয়-বাক্য 

যদি সদর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নক্র্থক হবে?) এবং আশ্রয়- 

বাকা যদি নঞ্খখক হয় তাহলে দিদ্ধাত্ত সদর্থক হবে। 

(৪8) আশ্রয়-বাক্যে যে পদ 15019 6% বা “ব্যাপ্য” নয় 

সেই পদ সিদ্ধান্তে “ব]াপা” হবে না। 

সংজ্ঞা 

নিয়ম 

(001309195161078 আসলে হল এক রকম &মিশ্র” অন্মান, তার 

মধ্যে “আবর্তন”, ও পপ্রতিবর্তন” দুইই আছে। বস্তত, 007):2051- 

(00এর সবচেয়ে নরল পদ্ধতি হল আশ্রয়-বাক্টিকে প্রথমে 

প্রাতিবর্তিত করে ভারপর ভাকে আবতিত কর1। 



১৬৮ তর্কবিষ্ঠা গ্রবেশিকা-_-নিগমন 

(১) ৯-র (0020০581002 

4৯ বাক্যকে প্রতিবতিত করলে বাক্য পাওয়া যায়; ঢুকে আবতিত 

করলে চ পাওয়া যায়। অতএব, &-কে 

00717890985 করলো £€ পাওয়। যায়ঃ 

যথা-_ 

4, সমস্ত 5 হয় 2 
১০ ১ কোনো 5 নয় অ-৮ (09৮2156 ) 

৮, ঢু. কোনো অ- নয় 5 (দ্বিতীযটির 007৮5756 এবং 
প্রথমটির 00702799510 ) 

4১15 

৫) £-র 0০780510951 £ 

ঢ বাক্যকে প্রতিবতিত করলে & বাকা পাওয়া যায়; /৯-কে 

অবতিত করলে পাওয়া যায়। অত এব, 7₹-কে 

০০186197১০৪৪০ করলে | পাওয়া যাবে, 

যথ।-_- 

1৮, কোনে ০ নয় 2 

** 4৮ সব ও হয় অ-০ (09৮5755 ) 

৮, ]. কোনো কোনো! অ-৮ হয় 9 (দ্বিতীরটির 001৮75৪ এবং 
প্রথমটির 0000:810510%৩ ) 

1] 

(৩) হ-এর 0০2852০5160 

[ বাক্যকে প্রতিবতিত করলে 0 বাকা পাওয়। যায়, কিন্তু 0 বাকাকে 

আর আবন্তিত করা সম্ভবনয়। তাই হবাক্যকে 

৩০7১৪০০৪০ কর। সম্ভব নয়। 

(8) 0-র ০০70050995181028 

0 বাক্যকে প্রতিবতিত করলে [বাক্য পাওয়া যায়, এবং ]-কে 

আবতিত করলে] পাওয়া যায়। অতএব 

0-কে ০০128520০85 করলে ? পাওয়া 

বায়, যথা -_- 

৯ 

০0--1 



অস্তরাবর্তন ১৬৯ 

০. কোনে কোনে! ৪ নয় 2 

** 1. কোনে) কোনো 5 হয় অ- (000৬6156 ) 

* ঢু. কোনো কোনে। আঅ-৮০ হয় 5 (ছ্বিতীয়টির 007৮5155 এবং 

প্রথমটির 00200915051656 )। 

সংক্ষিগুসার £ (0০078051905160-এর ছলে ৯ থেকে হও 

& থেকে ৮ এবং 0 থেকে £ পাওয়া যায়; হ-কে ০০:০/৪1০০৪৩ 

কর। সম্ভব নয়। 

8 €৫, [17)5675102) ( অন্তরাবত ন) 

যে অনন্তর অনুমানে একটি তর্ক-বাক্য থেকে সেই বাক্যর 
উদ্দেশ্যর পরিবর্তে তার উদেশ্যর 
বিরুদ্ধ-পদকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে 

আর একটি নতুন বাক্য পাওয়া যায়, সেই অনস্তর 
অনুমানকে 175575100 বা “অন্তরাবর্তন” বলা। তুয় । 

এই অন্ুমানে আশ্রয়-বাক্যকে বলে [৩৫0তাঞতে এবং সিদ্ধান্তকে 

সংজ্ঞা 

বলে [55755 । 

[75215100 দুরকম হতে পারে: (১) পুর্ণ, এবং 

(২) আংশিক । প্রথমটিতে সিদ্ধাস্তর বিধেয় 
আশ্রয়-বাক্যর বিধেয়র বিরুদ্ধ-পদ হয়ে যায় £ 

দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধান্থর বিধেয় ও আশ্রয়-বাক্যর বিধেয় একই থাকে। 

এই অন্মানের সময় নিয়োক্ত নিয়ম মানতে হবে। 

(১) সিদ্ধাস্থর উদ্দেশ্য আশ্রয়-বাকার 

, উদ্দেশ্টর বিরুদ্ধ-পদ ; 

(২) আংশিক [1525107এ বিধেয়র কোনো পরিবর্তন হবে 

না, কিন্তু পুর্ণ [156151015এ সিদ্ধাস্তর বিধেয়টরি আশ্রয়-বাকার 

“বিধেয়র বিরুদ্ধ-পদ হয়ে যাবে । 

পুর্ণ ও আংশিক 

নিয়ম 



১৭৪ তর্কবিস্তা প্রবেশিকা- নিগমন 

(৩) আশ্রয়-বাক্যর «পরিমাপ? বরাবরই “সামান্য এবং সিদ্ধান্তর 
পরিমাণ বরাবরই *বিশেষ*__অর্থাৎ, শুধু সামান্য বাক্যকেই 
12557 করা সম্ভব ; এবং সিদ্ধান্ত সর্বত্রই “বিশেষ” বাকা । 

(৪) পূর্ণ [0565190এ 4গুগ”এর কোন পরিবর্তন ঘটে না, 
কিন্তু আংশিক [1)21:5101)4 এই পরিবর্তন ঘ ঠে 

(0010:80951007এর মতো! 10561510153 এক বুকম “মিশ্র” 

অনস্তর অনুমান ; অর্থ/ৎ এখানেও পরিবর্তন ও আবর্তন-এর মিশ্রণ 
আছে । 0০92219516100এর বেলায় প্রথম প্রতিবততিত করতে হয় 

তারপর আব্তিত করতে হয়। কিন্তু [152:5101)এর বেলায় এ রকম 

কোনে নির্দিষ্ট নিয়ম নেই । 11)52:5107) এর বেলায় আমাদের লক্ষ 
হল আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্টর বিরুদ্ধ-পদকে উদ্দেশ্য 

[76755 পাবার উপায় হিসেবে ব্যবহার কবে একটি নতুন বাক্য পাওয়। 
এবং এই লক্ষ মনে রেখে যতক্ষণ না সেই লক্ষ 

চরিতার্থ হয় ততক্ষণ আমরা আশ্রয়-বাক্টিকে পাণ্টাপাণ্টিভাবে 
পরিবর্তিত ও আবত্তিত করে যাই: আগে পরিবর্তন দিয়ে স্থুরু করব, 
ন1 আবর্তন দিয়ে স্থরু করব, তারও কোন বীধাধরা নিয়ম নেই-ষে ভাবে 
স্থরু করলে স্থবিধে হয় সেই ভাবেই সরু করা যায়। যদি দেখি পরিবর্তন 
দিয়ে সুরু করে লক্ষ চরিতার্থ হবার আগেই থেমে যেতে হচ্ছে তাহলে 
আবার আবত্ন দিয়ে হ্বরু করব; আবর্তন দিয়ে সরু করার বেলাতেও 
একই কথা। কিন্ত যদি দেখা যায় যে কোনভাবে স্থুরু করেই লক্ষ 
সিদ্ধ হচ্ছে না তখন বুঝবো আলোচ্য বাক্যর অন্তরাবত'ন সম্ভবই 
নয়। যথা 

(১) 4&-র অন্তরাবর্তন £ 
মূল আশ্রয়-বাক্য £ /£১ £ সমস্ত 5 হয় ৮,**(১) 

-গুশ পূর্ণ »*(১)-এর 05596: ৮ 8 কোনো ৪ নন্ব 

"০”--আংশিক অ-,১২) 

»*১ (২)-এর ০90%5155 $ ১ কোনে অ-০ নয় ১***১*(৩) 

০ (৩)-এর 019%5156 £ 4 8 সমস্ত অ- হয় অ-5০০০,6৪) 



অস্তরাবর্তন ১৭১ 

* (৪)-এর ০0100/5156 £ [ : কোনে কোনে] অ-5 হয় অ-১......৫৫) পর 

11755155) 

*. (8)এর 056156 £ ০0 £ কোনে কোনে। অ-5 নয় ১......(৬) (আংশিক 

1055756) 

যর্দি আবর্তন দিয়ে সরু করতৃম তাহলে মাঝপথেই থেমে যেতে 

হোত। তাই আমরা প্রতিবর্তন দিয়ে সরু করেছি। 

অতএব, পুর্ণ [া।ছ৩15198ঞর কলে & থেকে £ পাওয়া যায়। 

আংশিক ]175578/০০এর ফলে 4 থেকে ০0 পাওয়। যায়। এখানে 
লক্ষ করা উচিত ষে আংশিক অস্তরাবর্তন-এর বেলায় সিদ্ধান্তে ০ ব্যাপ্য 

হয়েছে যদিও মূল আশ্রয়-বাক্যে ৮ ব্যাপ্য ছিল না। তবুও সিদ্ধান্তকে 

সম্পূর্ণ নিতৃ'লি বলতে হবে, কারণ মাঝপথে আবর্তন ও গ্রতিবর্তন-এবর 

বেলায় কোথাও কোনে। রকম নিয়ম লঙ্ঘন কর] হয় নি। 

(২) হ-র অন্তরাবতন £ 

মুল আশ্রর-বাক্য : ঢ : কোনো 9 নয় ৮******(১) 

৪. ০ (পূর্ণ) ১৭ €৫১)এর 0০০01056155 £ 2 কোনো ০ নর 

--] (আংশিক) 
৮. (২)-এর 0056156 2 & সমস্ত 2 হয 

অ-১,..১০,৫৩) 

*, (৩)-এর 000৮5:56 £ ] - কোনো কোনে অ-5 হয় ০.....(৪) আংশিক 
[06156) 

** (৪)-এর 00%5759 ; 0 কোনো! কোনে! অ-5 নয় অ-১,****(৪) পূর্ণ 
[1756156 ) 

অতএব, পুর্ণ 175৩75195এর ফলে £€ থেকে ০ পাওয়। 

যায়। আংশিক 125৩15892এর কলে £ থেকে পাওয়া যায়। 

এই ক্ষেত্রে আমর! যদি প্রথমে প্রতিবর্তন নিয়ে সরুঃকরতুম তাহলে 

মাঝপথে থেমে যেতে হোত। তাই আবর্তন দিয়ে সুরু কর! হয়েছে। 



১৭২ তর্কবিগ্ঠ। প্রবেশিকা--নিগমন 

(৩) হ"এর অন্তরাবভন : 

প্রথমে প্রতিবর্তন দিয়ে স্থরু করা 

যাক 

মূল আশ্রর-বাক্য : ] £ কোনে1 কোনে 5 হয় 0১,০০১) 

€১)-এর 010%6759 : 0 : কোনো কোনো 5 নয় অ-1১*.**) 

কিন্ত এই 0 বাকাকে আর আবতিত করা সম্ভব নয়। অতএব, 
এই পথে [কে 11921 কর! যাবে না। তাই আবর্তন দিয়ে সরু 

করে দেখা যাক £-- 

[্ 

মূল আশ্রক-বাক্য :[ : কোনে। কোনে) 59 হয় ০-০****৫১) 

(১)-এর 00176159 : [ £ কোনে] কোনে" হয় 5......0২) 

(২)-এর 0৮:56 : 0: কোনে! কোনে! 7 নয় অ-১*-**০(৩) 

কিন্ত এই 0বাক্যকে আব আবতিত কর। সম্ভব নয়। অতএব 

এই পথে এগিয়েও [ বাক্যকে 7561৮ কর! সম্ভব নয়। তাই বলতে 

হবে যে ॥ বাক্যর [5০75০ সম্ভব নয়। 

৯৭৪) ০-র অন্তরাবত'ন £ 
০0--» প্রতিবর্তন দিয়ে সুরু করে দেখা যাক : 

মূল আশ্রয়-বাকা : 0 : কোনে! কোনো 5 নয় 1১*১০*০৫১) 

(১)-এর 09৮5755 : 1: কোনে! কোনে 5 হয় অ-[১,১,*০, (২) 

* (২)-এর 0০01/9156 : ]: কোনো কোনে। অ-০ হয় ০১**০-*(৩) 

€৩)-এর 00৮152 : 0 : কোনো কোনে অ-৮ নয় অ-১,**৫৪) 

কিন্তু 'একে আর ০0716 করা সম্ভব নয়। 

এবার আবর্তন দিয়ে স্থুরু করে দেখা যাক £ 

মুল আশ্রয্স"বাকা : 0 : কোনে। কোনে। 5 নয় 2,৯০১) ূ 

কিন্ত একে আবতিত করা সম্ভব নয়। অতএব, কোনে! পথে 

এগ্সিয়েই 0-ক্রে 10৮৫: করা সম্ভব নয়। তাই 0 বাক্যর 

11555751028 হয় না। 
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সংক্ষিগুসার £ পুর্ণ অন্তরাবতন-এর ফলে & থেকে, 
এবং € থেকে 0 পাওয়া যায়; আংশিক অন্তরাবত ন-এর 
ফলে 4 থেকে ০0১ এবং £ থেকে ] পাওয়া যায়। কিন্ত 
॥ ও 0 বাক্যকে £ঃড5 করা সম্ভব নয়। 

চার রকম মুল অনন্তর অনুমানের ছক । 

] | ূ 
। (5017021)951-1 আংশিক 

| পূর্ণ অস্তরাবতন 

| 

ৃ আবতন ূ প্রতিব চন 
ূ ণ তিব ূ 1 1101) অন্তরাবত ন 

ছা ঠা ডোর চি ২ টং 25 ক টি 1. 

মিদ্ধান্তর ূ আশ্রয় | » আশ্রয়, | » আশ্রয়- । সআমশ্রয় সমআ শ্রয়- 
উদ্দেহ্া | বাকার | বাকার | বাকার [ৰ বাকার বাকার 

| বিধেয় | ডদ্দেস্ঠ ূ বিখেয়র বিরুদ্ধ | উদ্দেশ্ঠর বিরুদ্ধ | উদ্দেশ্তর বিরুদ্ধ 
] 2 3 222 22 
| ॥ 

মিরর । সক্ধাশ্রয়- ৃ -মাশ্রয় | আশ্রয় | _ গাশ্রয়- সু আশ্রয়- 
বিধেয় | ধাকার | বাকার | বাকার | বাকার বাকার 

| ভদ্দেস্ঠ বা বিধেধর বিরদ্ধ, উদ্দেশ্য 1 বধের ূ বিধেয়র বিরুদ্ধ 

লা! | & এবং 0-র | | 
| তে লু 

বেলায় অপরি-। বেলায় আপরি- বা বাকা | আশ্রর-বাক্য 
সিদ্ধান্তর | বতিত। 4 (বতিত। চর পামান্ত” “সামান্য” 

র বেলায় পার- | অপরিবতিত | বেলায় পরি- 
পরিমাণ” ৰ ঝঠিত। 0-কে, | বতিত। 1] সিদ্ধান্ত | দিদ্ধান্ত__ 

| আবতিত করা ৃ থেকে সিদ্ধান্ত | “বিশেষ” “বিশেষ” 
ূ ষায়ন। ূ । পাওয়া যায় না 

_--17-51 55,। ভিজ র ূ 
গিরি | 

অপরিবতিত বিপরীত বিপরীত বিপরীত অপরিবতিত 
| ] ূ 

তি ৭ | (0791205161017 ( বিরোধানুমান )| 

«00031001” শব্টির দ্বার! শুধুই যে ছুটি তর্ব-বাকার মধ্যে এক 
রকম বিশেষ “সম্দ্ধ« বোঝানে। হয় তাই নয়, এই শব্দ দ্বারা এক রকম 

চা 
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ঞ্অনম্তর অনুমান” ও বোঝানো হয়। প্রথম অর্থে 07000951610 

চার রকম হতে পারে; যথা, 9002166178901017) 00120901060 

00099161019) 001800815 00000951010 
অনন্তর অনুমান এবং রন নক ঃ 

হিলেবে “বিরোধিতা” বং 901০-০017081 00095100 [পৃ 

১৩৯ দ্রষ্টব্য] এই চার রকম বিপরীত 

সম্বন্ধর মধ্যে যে কোন রকম সন্ধন্ধর উপর নির্ভর করে 

একটি র্ক-বাক্য থেকে অন্য একটি তর্ক-বাক্যে যাবার নাম 
হল “0122০586607, নামক এক রকম অনন্তর অন্ুুমান। বিভিন্ন 

প্রকারের 0019316010কে নিয়ে স্বতস্্রভাবে আলোচনা করা যাক। 

মি 

১৬, 90195125005 5 

একই উদ্দেশ্ট ও একই বিধের সম্পন্ন দুটি তর্ক-বাক্যর 
একই *গুপ” থাকা সন্বেও সে যদি শুধু পরিমাণ-এর 

দ্বিক থেকে পৃথক্ হয় ভাহলে তাদের 
জন্বন্ধবকে 50108107105 00 বলা হন? 

অর্থাৎ, 4 এবং ] বাকার বা চু এবং 0 বাকার সম্বদ্ধকে 

99091661079001) বলা হয় । এই সম্বন্ধর উপর নির্ভর করে অক্কুমান 

করবার সময় নিষ্োক্ত নিয়মণ্ডলিকে মান! দরকার £ 

১নং নিয়ম £$ “সামান্য”-র ধাথার্থ অন্গরূপ 

শবিশেষ*-এর ধাথার্থ-বোধক, কিন্তু বিপরীত 

কথ! সত্য নয়; এবং 

90109106108, 001 

নিয়ম 

হনং নিয়ম £ “বিশেষ” তর্ক-বাক্যটির অধাথার্থ অন্থরূপ “লামান্ত” 

বাকাটির অযাথার্থ-বোধক। কিন্তু বিপরীত কথা »ত্য নয়। 

১নং নিয়মের ব্যাখ্যা: «জামান্/” তর্ক-বাক্যটি ঘদি সত্য 
হয় তাহলে অনুরূপ “বিশেষ” তর্ক-বাক্যটিও জত্য হতে বাধ্য। 
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যদ্দি & সতা হয় তাহলে [ সতা হবে; যদি চু স্তা হয় তাহলে ০0 সত্য 

হবে। যথা “সমজ্ত মানুষ হয় মরণশীল”গ এই বাকা সত্য, এবং 

+“কোনে। কোনো মানুষ হয় মরণশীল* এই বাক্যও সত্য। কিম্বা, 

“কোনো মানুষ নয় অমর” এই বাক্য সত্য, এবং “কোনো কোনো 

মানুষ নয় অমর” এই বাক্যও সত্য। 

কিন্তু এই নিয়মের বিপরীতটি সত্য নয় ৷ যদি প্বিশেষ” 
বাক)টি সত্য হয় তাহলে তার অনুরূপ “সামান্য” বাক্য সংশয়াত্মক হবে, 

অর্থাৎ কখনো! সত্য হতে পারে, কখনো মিথা। হতে পারে। যথা, 

“কোনে কোনো শহ্ুষ হয় মরণশীল,” এই “বিশেষ* বাকাটি সত্য, এবং 

এর অঙ্গরূপ “সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল” এই সামান্য বাকাটিও সতা। 

কিন্তু "কোনে কোনে মান্রষ হয় সাধু” এই সামান্ত ব!ক।টি সতা হলেও 
তার অন্গরূপ “সমস্ত মানুষ হয় সাধু, এই সামান্ত বাক্যটি সত্য 

নয়। অতএব বিশেষ বাকা সত্য হলে তার অনুরূপ সামান্ত বাক্য 

ংশয়াত্মক হয়। ॥ 

২নং নিয়মের ব্যাখ্যা : বিশেষ তর্ক-বাক্যটি ভ্রান্ত হলে 
সামন্ত বাক্যটিও ভ্রান্ত হবে। যদি [ ভ্রান্ত হয় তাহলে তার 

অনুরূপ 4১ও ভ্রান্ত হবে? যর্দ 0ভ্রান্ত হয় তাহলে অনুরূপ ঢ.ও ভ্রান্ত 

হবে। বথা, “কোনো কোনো মানুষ হয় অমর, এই বিশেষ বাঁকাটি 

ত্রাস্ত এবং ভার অন্নরূণ “সমস্ত মানুষ হয় অমর” এই সামান্য বাক্যটিও 

ভ্রাস্ত। কিম্বা “কোনো কোনে মাছষ নয় মরণশীল” এই বাক্য 

্রাস্ত, এবং তার অনুরূপ «কোনো মানুষ নয় মরণশীল” এই সামান্ত 

বাক্টিও ভ্রস্ত। 

কিন্তু গ্ই নিয়মের বিপরীত ঠিক নয়। অর্থাৎ, সামান্ত 

বাক্য ভ্রান্ত বলে জানলেও তার অন্রূপ বিশেষ বাক্য সম্বন্ধে আমর! 

কিছুই অনুমান করিতে পারি না--সেটি সত্যও হতে পারে, ভ্রাস্তও 
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যদি [ মিথ্যা হয় তাহলে 0 সত্য হবে, এবং 0 যদি মিথা! হয় 

তাহলে [ সত্য হবে। “কোনো কোনে মানুষ হয় অমর” এই [ বাক্য 

যদি মিথ্যা হয় তাহলে এর অন্রূপ “কোনো 

কোনো মানুষ নয় অমর” এই 0 বাক্য সত্য 

হবে) যদ্দি “কোনে। কোনে! মানব নয় মরণশীল” এই 0 বাকাটি মিথ্যা 

হয় তাহলে এর অন্ধরূপ “কোনো কোণে! মানুষ হয় মরণশীল” এই [ 

নিয়ম £ 

বাকাটি সতা হবে। 

কিন্তু এর বিপরীত কথ! সত্য নয়। অর্থাৎ, একটির যাখার্থ 

অপরটির মিথ্যাত্ব বোঝায় না। যথা, “কোনে! কোনে মানুষ তয় সাধু” 

এই ] বাকাটি সতা হওয়া সত্বেও এর অন্ুবূপ “কোনো কোনো মানুষ নয় 

সাধু” এই 0 বাকাটিও সত্য। কিন্তু “কোনো কোনো মানুষ হয় 

মরণশীগ” এই 1] বাক্যটি সতা হওয়। সত্বেও এর অনুরূপ “কোনো কোনো 

মানুষ নয় মৎণশীল* এই 0 বাকাটি মিথা।। অতএব, 7 সতা হঙ্গে 0 

সংশয়াত্মক হবে। একই ভাবে দেখানো সম্ভব ষে 0 সত্য হলে [ 

সংশয়াত্ম্চ হবে। 

নির্থন্ট £ 1 মিথ্যা হলে 0 সতা হবে ; এবং 0 মিথ্যা হলে [ সত্য 

হবে। কিন্তু ] সত্য হলে 0 সংশয়াত্মক হবে; এবং 0 সতা হলে! 

সংশয়াত্মক হবে| .... 

৪8. (০780501০601 07020516018 £ 

একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাক সত্তেও দুটি বাক্য 
যদি “গুণ” ও “পরিমাণ” উষ্চ় দিক থেকে 

সপ পুথি তাহলে কের কে 
৫ (0০759706015 079০৪18০0, বা “বিরুদ্ধ- 

বিরোধিতা? বল! হয় ; অর্থাৎ 4 এবং 0, বা ঘ্, এবং ]-এর সম্বন্ধ। 
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এই সম্বন্ধর উপর নির্ভর করে অস্মান করতে গেলে নিষ্বোক্ত নিয়ম 

মানতে হবে। 

নিয়ম: একটির ঘাথার্থ অপরটির মিথ্যাত্ব বোঝায় এবং 

একটির মিথ্যাত্ব অপরটির যাথার্থ বোঝায়। ছটিই একসঙ্গে 

রঃ সত্য হতে পারে না এবং ছুটিই একসঙ্গে ম্থ্যি 

হতে পারে না। একটি সত্য হতে বাধ্য এবং 

অপরটি মিথা। হতে বাধা । 178৬ 06 001)0:9.010610918 অনুসারে ছুটি 

“বিরুদ্ধ” বাক্যর একটি মিথ্যা হতে বাধ্য এবং [58৩ 0£ 

[০1060 17/1041০ অনুসারে ছুটি “বিরুদ্ধ” বাক্যর একটি সত্য 

হতে বাধ্য । 

এই (001701901050015 07020951007) বেলায় দুটি বাক্য 

সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব উ€য় দিক থেকেই পরম্পর-বিরোধী । অন্ত 

কোনে! 0609510101)এর বেলায় এ কথা সত্য নয়। তাই 

(০8050580175 ০0০7০5::০কেই «পুর্ণ বিরোধিতা” বল 

হয়। 

অতএব 0:0706801000:5 009510197এর বেলায় নিম্োক্ত ফল 

পাওয়। যায় £ 

£& সত্য হলে, 0 মিথ্য। হবে 

£৯ মিথা। হলে, 0 সতা হবে 

0 সতা হলে, & মিথ্যা হবে 

0 মিথ্যা,হলে, 4১ সতা হবে 

ঢু সত্য হলে, [ মিথ্য। হবে 

ঢু মিথ্যা হলে, হ সত্য হবে 

[ সতা হলে, ছু মিথ্যা হবে 

গু মিথ] হলে, £ সত্য হবে 



১৮৪ তর্কবিষ্া গ্রবেশিকা__-নিগমন 

নিয়োক্ত ছক থেকে সমস্ত ফলাফল এক ঝলকে পাওয়া যাবে £ 

আশ্রয়-বাক] 

টি র8355182 

£ সতা 

ূ £১ মিথ্যা | সংশয়াত্মক স না 1 সত্য 

রত মিথা না ূ মিপা। | সভা ্ 

&. মিথ] ডি . সতা | নামক ্ 

মা | সত্য [পাক শু িখ্যা 0. ূ শাসক 

রি 1] মিথাা মিথ্যা | ষভা . মতা 

হত মিথা! ইডি | সংশযাস্মক . 

চস ০ মিথ্যা সত্য ৰ মিপা। ৰ সত্য ূ 

5৭. 1109051 (0078860051806 (নিশ্চয়তা -ঘটিত 

অনুমান ) 

পনিশ্যয়তাগ্র দিক থেকে তর্ক-বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; 

যথা, [60693815, 4£556:00:5 ও 01151008001 একজাতীয় 

চা নিশ্চয়তা-দম্পল্প বাক্য থেকে (ই 
(00205600161)06 বাক্যর অনুরূপ অথচ অপর জাতীয় , 

নিশ্চয়তা-দম্পল্প বাক্য পাওয়াই হল 
£]1005] €070850086:8০৮” নামক অনভ্তর অনুমান। এই 

জাতীয় অন্মানে নিম্নোক্ত নিয়ম মান] দরকার । 



নিশ্য়তা-ঘটিত অঙ্থমান ১৮১ 

প্রথম নিয়মঃ অধিক নিশ্চয়াজ্মক তর্ক-বাক্যর সত্যতা 
অপেক্ষাকৃত অল্প নিশ্চয়াত্বক বাক্যর 

নিয়ম £ সত্যতা নির্ণর করে; কিন্তু বিপরীত 
কথা স্বীকার্য নয়। 

অর্থাৎ, একটি “অনিবার্ধ” বাক্য সতা হলে তার অঙ্গরূপ "বিবরণিক* 

এবং “সম্ভাব্য” বাক্য সতা হবে; এবং একটি “বিবরণিক” বাক্য সত্য 

হলে তার অনুরূপ “সম্ভাব)” বাকাও সভা হবে। যথা, “সমস্ত ও নিশ্চয়ই 

হয় 1” এই কথা সতা হলে “সমস্ত 9 হয় 7১* এবং “সমস্ত ৪ হতে পারে 

৮৮*--এই ছুটি বাক্যও সতা হবে। “আবার, “সমস্ত 9 হয় 7” এই বাক্য 

সত হলে “সমস্ত 5 হতে পারে 7% এই বাকাও সত্য হবে। 

কিন্তু এর বিপরীত নিয়ম স্পষ্টই সত্য নয় । অল্প নিশ্চয়তা-সম্পন্ন বাকা 

সত) $লে তার অস্রূপ আধিক পিশ্চয়তা-সম্পন্ন বাক্য সত্য হতে বাধা নয়। 

দ্বিতীয় নিয়ম : অল্প নিশ্চয়ভা-সম্পন্ন বাক্য মিথ্যা হলে 
তার অনুরূপ অধিক নিশ্চয়তা-সম্পন্ন বাক্যও মিথ্যা হতে 
বাধ্য। কিন্তু বিপরীত কথা স্বীকার্য নয়। 

অর্থাৎ, একটি “সম্ভাবা” বাক্য যদি মিথ্যা হয় তাহলে তার অন্বূপ 

“বিবরণিক* এবং অনিবাধ” বাক্যও মিথ্যা হতে বাধ্য; কিম্বা, একটি 

“বিবরণিক” বাক্য মিথ্যা হলে তার অন্গরূপ “অনিবাধ* বাকাও মিথ্যা 

হতে খাঁধা। কিন্তু এই নিয়মের বিপরীত নিয়ম সত্য নয়। অধিক 

নিশ্চয়তাযুস্ত বাক্য মিথ্যা হলে অল্প নিশ্চয়তাযুক্ত বাক্য ও মিথা হতে 

বাধ্য নয়। 

$১ ৮1 0155778৩ ০: 1২515861015 

“সগ্বদ্ধ”-র দিক থেকে তর্ক-বাকাকে প্রথমত ছুই প্রধান ভাগে ভাগ 

করা হয়--08055011021 এবং ০0780100158] 1 0018010101981 [১:০- 



১৮২ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা--নিগমন 

09516101)কে আবার 77520961060091 এবং 185]01)0056 এই 

ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক জন্ধন্ধ- 

সম্পন্প তর্ক-বাক্য থেকে সেই বাক্যর 
অনুরূপ অথচ ভিল্প সম্ঘন্ধ-সম্পন্প বাক্যকে অনুমান করার 
নাম হল £01781785 ০6 1২51816078% । অতএব এই অনুমান 

নিয়োক্ত চার রকমের হতে পারে £ 

(১) 08095017091 ধোক 1791090)60081 ; 

(২) 77979006009] থেকে 02055071081 3 

(৩) 1)15)01)00155 থেকে 17)090060081, এবং 

(৪) 77500060০21 থেকে 1015]1015006 

(১) এবং (২) নঘ্ধর অনুমান প্রসঙ্গে নিয়োক্ত নিয়মগুলি মানা 

দরকার £ 

(ক) 1799০060021 চ:00951000এর 10689908106 হল 52058 :1081]: 

1১10190510100এর উদ্দেশ্ার অনুরূপ; 

খে) 79900960581] :00051000এর 92099706286 হল ০2658071081 

চ১:00091602এর বিধেয়র অনুরূপ , 

(গে) [79009076002] 1১:010951007এর ০0৪0%8৮5 তার £১7/৮5০50০70এর 

0829705র উপর নির্ভর করে ; এবং 

(ঘ) 17100360021 71000510007 এর 2858265 তার 692560891এ র, 

09911র উপর নির্ভর করে । 

১. «নিরপেক্ষ* থেকে প্প্রাকল্পিক” 

জা 

(08650110581 [750001)601091 

(&) সমঘ্ত 5 হয় 7 যদি হয় 5 তাহলে হয় ৮ 

সমস্ত মানুষ হয় মরগশীল যদি হয় মানুষ তাহলে হয় মরণশীল 
(চ) কোনে। 9 নয় 7 বদি হয় 5 তাহলে নয় ৮ 

কোনো মানুষ নয় অমর যদি হয় মানুষ তাহলে নয় অমর । 



প্রাকঙ্পিক থেকে নিরপেক্ষ ১৮৩ 

(1) কোনে। কোনে! 5 হয় ৮ যদি কখনো কথনে! হয় 5 তাহলে হয় ? 

কোনে কোনে! মানুষ হয় সাধু যদি কখনো৷ কখনে। হয় মানুষ 

তাহলে হয় সাধু 

(0) কোনো কোনে1 9 নয় ৮ যদি কখনে। কথনে হয় 9 তাহলে নয় ? 

কোনে! কোনে। মানুষ নয় সাধু যদি কখনে। কথনে! হয় সানুষ তাহলে 

নয় সাধু 

২. “প্রাকন্পিক” থেকে “নিরপেক্ষ” 
7150901)601098] 09625011021 

(4) বদি £ হয় 9 তাহলে 0 হয় 1) সমন্ত ক্ষেত্রে যখন 4 হয় 3 

হন ক্ষেত্র খন 0 হয়) 

যদি সেআসে তাহলে আমি যাব সমস্ত ক্ষেত্রে খন সে আসে 

হল ক্ষেত্র যখন আমি যাৰ 

(৮) বদি £& হস 23 তাহলে ০ নয় 1) কোনো ক্ষেত্রে খন 4 হয় 3 

মস ক্ষেত্র বখন ০ হ্র 0 

যদ্দি পড়ে বৃষ্টি তাহলে আমি যাব ন! কোনো ক্ষেত্রে যখন পড়ে বৃষ্টি 

মম ক্ষেত্র যখন আমি যাব 

(0) যদি কখনে। কথনে £, হয় 2 তাহলে কোনে1 কোনে। ক্ষেত্রে যখন / হয় 

০ হবে) হক ক্ষেত্র খন ০ হয় 1 

যদি কখনে। কখনে] কেউ হাসে তাহলে আমার রাগ ধরে- 

কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে যখন কেউ হানে হব ক্ষেত্র 

টু যখন আমার রাগ ধরে। 

(0) কখনো! কখনো যদি £ হয় 13 তাহলে 0 নয় [)- 

কোনো কোনে ক্ষেত্রে বখন 4৯ হয় 9 নম্ম 

ক্ষেত্র বন ০ হয় [) 

কখনে। কথণো! মানুষের যদি টাক থাকে তাহলে সে সুখী নয় 

কখনে। কখনে। ক্ষেত্রে বখন মানুষের টাক1 থাকে নম্স 

ক্ষেত্র বখন নে হুখী। 



১৮৪ তর্কবিস্! প্রবেশিকা--নিগমন 

১৩. “বৈকল্পিক” থেকে *প্রাকল্সিক” 
11111এর মতে 10151012006 70:010516107-র একটি অংশ 

মিথ্যা! হলে অপরটিকে সত্য বলে ধর! যায়; 

কিন্ত একটি অংশ সতা হলে অপরটিকে মিথ! 

বলে ধরা যায় না । অতএব তার মতে “4 হয় 

9 না হয় ০৮ এই 70151013005 1:0709316107. থেকে নিয়োক্ত দুটি 

চ75001)601521 70100931101 অনুমান করা সম্ভব; যথা-_ 

(৩) 70151000656 
থেকে 77919006608] 

(১) যদি £ নয় 0 তাহলে £ হয় 3 

(২) যদি / নয় 3 তাহলে 4 হয় ০ 

কিন্তু (751১675/5£ বলেন, 10151000612 0::07909316101-এর ছুটি 

অংশর মধ্যে শুধু ষে একটির মিথাত্ব অপবটির সত্যতা প্রমাণ করে তাই 

নয, একটির সত্যতাও অপরটির মিথাত্ব প্রমাণ করে। অতএব তার 

মতে, “/ হয় 9 ন] হয় 0১ এই 10151817006 [010190380101) থেকে 

নিয়োক্ত চার রকম 75000060108] 11070051000. অনুমান করা 

সম্ভব। যথা_-উপরোক্ত ছুটি, এবং তা ছাড়া 

(৩) যদি £ হয় ০ তাহলে 4 নয় 3 

(8) যদি £. হয় 3 তাহলে £ নয় 0 

৪, “প্রীকল্সিক” থেকে “বৈকল্পিক” 

[75090866071 থেকে 10151001001 যখন 10191010616 থেকে 

[752090601521এরই বিপরীত দ্রিক তখন 

বলাই বাহুল্য উপরোক্ত মতভেদ এখানেও 

বর্তমান । 00০০০:৬/৪৪এর মতে চার রকম 

[79700015661081 70909316197 থেকে একটি 10191015616 

[1019931001) পাওয়। সম্ভব । 1101«র মতে দুরকম [759০১৩- 

€৪) 1700)60081 

থেকে 1015)010056 



গুণ-যোগাত্ক অঙ্মান ১৮৫ 

61081 7:9093161018 থেকে একটি [01310150052 70900518101 

পাওয়া! সম্ভব । 

$৯] গ€৭ যোগাত্সরক অনুমান বা 105:50০5 ৮5 

/৯0050 10615170178 7765 

যে গুণনংযোগের দরুন একটি পদ-এর ব্যবশ্তার সীমাবদ্ধ হয়ে যায় 

সেই গুণকে 410515870109126% বলে । এই নতুন গুণ যেহেতৃ 
পদটির সমগ্র ব্যক্তার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় সেইহেতৃ এই গুণের সংযোগ 

পদটি "0262020102১, বা সীমাবদ্ধ ভয়ে যায়। 

একটি তর্ক-বাক্য থেকে ভার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে নতুন 
গুগসংযোগের ফলে অভিন্ন ভাবে 
সীমাবদ্ধ করে অন্য একটি বাক্য পাবার 

নাম ভল “17866915059 2০5 4/৯00৩0 105151722177876575 যথা 9৮ 

ধুমকেতু হল জড় বস্ত 

অতএব, একটি দৃশ্যমান ধুমকেতু হল দৃশ্ঠমান জড় বন্ত। 

এই জাতীয় অনুমানের সত্যত। নির্ভর করে উদ্দেখ্য এবং 
বিধেয়কে অভিন্নভাৰে সীমাবদ্ধ করার উপর । বাড়তি গুপটি 
যে অথে উদ্দেশ্যব সঙ্গে যুক্ত হয় ঠিক সেই অর্থে বিধেয়র সঙ্গে যুক 
হলে অন্থমান অভ্রাস্ত ভবে । একই শব্কে ব্যবহার করেও সৰ সময় এ 

সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হওয়। সম্ভব নয়; কারণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষায় একই 

শবর বিভিন্র অর্থ হয়ে যেতে পারে। বাড়তি গুণটি তুলনামূলক হলে 

ভ্রাস্তির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে ধায়। ষথা, 

* পিগীলিক? হল জীব 

অতএব, মণ্ত বড় পিপীপ্সিক। হল মস্ত বড় জীব 

এই অনুমান স্পষ্টই ভ্রান্ত ; কারণ “মণ্ড বড়” নামক' গুণ পিপীলিকার 

স'জ্ঞা 



১৮৬ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিকাস্*নিগঞন 

উপর থে অর্থে প্রযোজ্য হয়, “জীবেব* উপর মোটেই নেই অর্থে প্রযোজ্য, 

হয় না। 

অভ্রান্ত অনুমানের উদাহরণ 

৫১) সমস্ত ইংরেজ হল মানুষ 

অতএব, সমস্ত সাধু ইংরেজ হল সাধু মানুষ । 

(২) মিষ্টান্ন হল খাগ্ 

অতএব, সুমিষ্টান্ন হল সুখাগ্ 

(৩) সমস্ত ধাতু হল দ্রবা 

অতএব, সমস্ত মুল্যবান ধাতু হল মুল্যবান দ্রব্য । 

€৪) সমস্ত কুকুর হল পশু 

অতএব, সমস্ত প্রভুভক্ত কুকুর হল প্রভুভক্ত পণু। 

ভ্রান্ত অনুমানের উদ্বাহরণ 
(১) গ্লায়ক হল মানুষ 

অতএব, খারাপ গ্রায়ন্দ হল খারাপ মান্গুষ । 

(২) রাজনৈতিক হল মানুষ 

অতএব, ভাল রাজনৈতিক হল ভালে! মানুষ । 

(৩) হ্বল্পবিদ্য। হল ভয়ঙ্করী। 

অতএব, অধিক বিদ্যা! হল আঁধক ভয়ঙ্করী। 

(৪) হাতী হল পণ্ড 

অতএব, ছোট হাতী হল ছোট পশু 

3১০ । 17565757805 19 (0০01207915য (09185600101 

একটি ভর্ক-বাক্যর উদ্দেশ্য এবং বিধেয়র মধ্যে সম্বন্ধ 
অপরিবঠিত্ত রেখে উভয়কেই জটিলতর 
ধারণার অংশ হিসেবে ব্যবহার করে 

নতুন একটি ণ্বাক্য পাবার নাম হুল “[7:657৩2০৩ 5 

সংজ্ঞ। 



জটিল ধারণ! ১৮৭ 

0০07152 00779520০7৮ বা “জটিল-ধারণা যোগাত্বক 

অনুমান” । যথা, 

ঘোড়। হুল চতুষ্পদ জীব 

অতএব, ঘোড়ার মাথ! হল চতুষ্পদ জীবের মাথ!। 

এই জাতীয় অন্মানকে আপাতত 11766:67০2 ৮ 40060 
[)205100108175-এর মতো! মনে হলেও ছুটির মধ্যে গ্রভেদ তুললে 

চলবে না। 419651670০2 95 /৯০৭০৫ 

[0206611011781765-এর বেলায় উদ্দেশ্য এবং 

বিধেয় উভয়ের সঙ্গে একটি করে গুণ সংযুক্ত 
করা হয়। কিন্তু “10661621506 0৮ (00170016য. 

0০07০206102,-এব বেলায় উদ্দেশ্য এবং বিধেম উভয়কেই তিন শব্ধর 
গুণ হিসেবে ব্যবহার কর] হয়। 

এই অনুমানের ক্ষেত্রে, উদ্দোশ্টা ও বিধেয় উভয়কেই, যে ভাবে 
জটিল-র চিন্তার অঙ্গ করে ফেলা হয় তার মধ্যে অমিল থাকার সঞ্ভাবন! 
খুব বেশী; তাই এ জাতায় অন্ুমানেও ভ্রান্তির সম্ভাবন! প্রচুর । যথাঃ 

বিচারক হল মানুষ, 

অতএব, সংখ্যাধিক বিচারকের দল হল সংখ্যাধিক মানুষের দল ॥ 

অন্রান্ত অনুমানের উদাহরণ 
(১) আদেনিক হল বিষ 

অতএব, আসে'নিকের একটি বড়ি হল একটি বিষের বড়ি। 

(২) ঘোড়া হল জন্ত 

অতএব, ঘোড়ার কঙ্কাল হল জন্তর কঙ্কাল। 

(৩) দারিদ্র] হল ছুঃখের কারণ 

অতএব, দারিদ্রয-নিবৃত্তি হল হুঃখ-নিবৃত্তির কারণ। 

ভাস্ত অনুমানের উদাহরণ 

(১) বিচারক হলেন অংইনজ 

অতএব, সংখ্যাধিক বিচারকের দল হল সংখ্যাধিক আইনজ্ঞর দল । 

4১050. 1066051001- 

17217 ও 00177000165 

00150519001 



১৮৮ তর্কবিষ্য| প্রবেশিকা--নিগমন * 

প্রশ্নমালা (১০) 

১। অনুমান কাকে বলে? 1060000%5 এবং 1700000156 অনুমানের মধ্যে 

প্রভেদ কি? 106000%০ অনুমান-এর মধো অন্তর এবং অন্তর অনুমানের 

কী প্রভেদ কর হয়? লজিকে অনন্তর অনুমান নিয়ে আলোচন। কি অবান্তর ? 

২। কত রকমের অনস্তর অনুমান আছে? প্রতোকটির সংজ্ঞা, বর্ণনা, নিয়ম 

'ও দৃষ্টান্ত দাও। এইপব নিয়ম লঙ্ঘন কর! হলে কী কী অনুপপত্তি ঘটে ? 

12521২075 & 

1. 1091. 15100001005 11010011002 15500198117, 11101500866 210৫ 
+£51101170 000 01501170101), 0200] [17071001916 2170 1৬1201910 11710101006, 

2.15 106৬ 1)9551016 1০0 ৫6116 2 001001115101) 11070) 2. ১111016 
[01701001562 11 1019, 1021000 210. 06111)0 (116 01061010 ৪5 ০01 00115 1. 

3..110010710 [110 07810300001 10011060186 11160191756. €ঞ 16 
[01010011910 10821060 25 এ] 11110161002 

4. 1015011060015]1 060০০] ১11071)10 (০017৬615101 8110 €00105615101. 1) 
11010901017. ৬177 15 0010৬675101) 105 1৭009110102 

6. 1:%101911) 8100 05010101119 16 1১111701101) 10গ্র্জ০ে0) (00001510125 
0৬510107, 0০0002190510101/ 2170 117৮৬615101). 

6. 50809 2104 11105085111 1010১ 01 11701000190 11760161106 105 
(01719 2100 ১111)-00170058৮ (00019091010), 

7..128091911) দা) 0100 0001909111015 09 ০8070 02 001061760 2170 
(109 70000910101) 1 02101701196 ০0170219990. 

৪. (৫) 120৬6 105 1079915 0 00171501001 70700091010775 1122 
১:0-0010215 [010051110775 02411701000]. 100 19150. রি 

(9) 9190৮ 105 1098175 ০6 91010-000091%  10100991110175 1581 
€501010715% 0:01009910107১ 1795 1000 02 18199. . 

(0) 120৮6 1091776210১ 01 07০ 70116 6 901০-0017৮91৮ 00750510107 
11181 00170275 01010051610175 0811)00 10001) 1065 0০6. 

9. 0) ৪11 10000510005 6 0012521660 51001] 2 11000 021 
900) 1000091010705 196 001/%21160. 5101019 ঠ 200100170 50006 5060191 ' 
17)001700 ? 



৪১. 

8২. 

$ ৩. 
8৪. 

$ ৫. 

পিটিে 

নব শি 

৬০৮ 62 ৯ 

(ক) 

(খ) 

€গে) 

€ঘ) 

3১০. 

8১১. 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

হ্যায়__-59110519য 

55110995157) এর সংজ্ঞা | 

০5১11971517) এর গড়শ। 

9)11021517।এর প্রকারভেদ । 

45015009015 এর 7726%47% 22 07172 27 72791 

[.21)19270এর বিধি । 

09105017108] 551198157এর বিভিন্ন নিয়ম + এই নিয়ম লঙ্ঘন জনিত 

বিভিন্ন অনুপপতি। 

55119£157)এর 11£819- 

5%119£151)এর 1০০৭. 

যথার্থ 1০০0৫ নির্ণয় 

গুথম ঢ150:০এর যথার্থ 14০০. 

টাক। £ প্রথম ঘ150:৪এর বিশিষ্ট নিয়ম | 

টীক1ঃ প্রথম ঘ1£9:5এর বৈশিষ্ট্য । 

দ্বিতীয় £154এর যথার্থ 11০০৫, 

টাকা: ছিতীয় ঢ12016এর বিশিই নিয়ম । 

তৃতীয় 71£:০এর যথার্থ 11০০৭. 

টীকা ২ তৃতীয় ঢ185:5এর বিশিষ্ট নিয়ম | 
চতুর্থ ঢ188:এর ষথার্থ 71০০৫. 

টাকণ ২ চতুর্থ £18্5এর বিশিষ্ট নিয়ম । 
[ি5000002) 2 [01150% ও [115010901. 

টীকা £ 7[২50001) কি প্রয়োজনীয় ? 

মনে রাখার ছড়া । 0155 01106577007)10 [.1765. 



১৯৩ তকবিষ্যা প্রবেশিকা--নিগমন 

8 ১২. 170060606 71007এর সোজাহুজি চ২৫০01013. 

8১৩, [10179611506 1০০৭এর 11)017606 [২০011061010. 

8১৪. 1 0179090760621, ৬/5০.05705৫ এবং 90:57180)91050. 99110815100, 

8১৫. 75 1790061১009] এবং 1১015 10150710005 991109815), 

$ ১৬. পাশ্চাত্য ল্জিকের 55119£1507 এবং স্তায়শাস্ত্রর অনুমান । 

১৪১ 53511951525 এর সংত্দ! 

তে নিগমন-মূলক (709461০8/5) অন্তরান্থুমানে সিদ্ধান্তটি 

দুটি আশ্রয়-বাক্যর সংযুক্ত কল তাকে “95119815085 বা “ন্যায়” 
বল হয় । 951105150) হল এক রকম 

1120005012৮ অনুমান; তাই এর সিদ্ধাস্থ 

আশ্রম-বাক্যর চেয়ে ব্যাপকতর হতে পারে না। এখানে ছুটি আশ্রয়- 

বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় বলেই একে এক রকম অস্তরাহ্থমান বলতে 

হবে। 951108797 এব একটি উদাহরণ হল £ 

ংজ্ঞা 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

সমস্ত রাজা হয় মানুষ 

অতএব, সমস্ত রাজ! হয় মরণশীল। 

নিয়োক লক্ষণের দরুন 951105150) 

অন্তান্ত অনুমান থেকে স্বতন্ত্র £ 

(ক) প্রথমত, 5511981575এর সিদ্ধান্ত ছুটি আশ্রর-বাক্যর 

মিলিত ফল। দুটি আশ্রয়-বাক্যর মধ্যে একটিকে আশ্রয় করে 

সিদ্ধান্ত নির্ঁয় করলে অন্গুমানকে 95119£190 বলা হবে না। এবং 

সিদ্ধান্তটি ছুটি আশ্রয়-বাকার ষোগফলও নয়, ছুটির মিলিত প্রচেষ্টার ফল। 
উদ্ধৃত উদ্বাহরর্ণের পিদ্ধান্ত “সমস্ত রাজ হয় মরণশীল” কোনো! একটি 
আশ্রয়-বাক্য থেকে পাওয়! নয়__ছুটিরই সমবেত শক্তিতে পাওয়া |. 

লক্ষণ £ 



9511081570এর সংজ। ১৯১ 

এই লক্ষণের দরুন 55110951909 এর সঙ্গে একদিকে যেমন অনন্তর 
“অন্বমানের তফাৎ অপরদিকে তেমনি অন্যান্ত অন্তরাগমানেরও 
তফাৎ । অন্তান্ত অস্তরাহ্ধমানে ছুটির বেশী আশ্রয়-বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত 
পাওয়া! যায়। 

(খ) দ্বিতীয়ত, 9511০88এর সিদ্ধান্তটি আশ্রয়. 
বাক্যগুলির চেয়ে ব্যাপকত্তর হতে পারে ন!। কারণ, 3511098190 
হল একরকম 1)600061€ অনুমান, এবং কোনো রকম 1০0061০ 

অনুমানে সিঙ্ধান্ত আশ্রপ্ন-বাকার চেয়ে ব্যাপকতর হতে পারে না। 

উদ্ধৃত উদাহরণে, “সমস্ত রাজা ভয় মর্ণশীল” এই বাক্যটি স্পষ্টই 

“সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল” নামক বাক্যর চেয়ে কম বাাপক; দ্বিতীয়টি 

অনেক বেশী বস্ত সম্বন্ধে প্রমোজা। 

এই লক্ষণের দরুন 5511098197) ( এবং অন্তান্ত 106200৮০ 

অন্মানও ) [130000%€ অন্গমান থেকে স্বতন্ত্র । [700016 অন্মানে 

সিদ্ধান্তটি আশ্রয়-বাক্যর চেয়ে ব্যাপকতর। 

(গ) তৃতীয়ত, আশ্রয়-বাক্যগুলি নির্ভুল হলে দিপ্ধান্তটিও 
নিভূলি হবে। 

অন্তান্ত 1)৫01০0%০ অনুমানের বেলায় ষেরকম, ৯5110941570 এর 

বেলাতেও সেই রকম ভাবে, “আশ্রয়-বাক্য সভা না মিথ্যা”, তা যাচাই 

করবার কথা উঠে না। বাস্তব জগতের সঙ্গে কোনে আশ্রয়-বাক্যর মিল 

আছে কি না অর্থাৎ কোনে আশ্রয়-বাক্য বাস্তবিকই সত্য না মিথ্যা, এ 

প্রশ্ন [060০65০ লজিকে তোলা হয় না। এখানে, আশ্রয়-বাকা গুলিকে 

সত্য বলে গ্রেন্গে নেওয়া হয়। এবং উক্ত আশ্রয়-বাকা সত্য হলে কী 

সিদ্ধান্ত পাওয়। উচিত দেই বিচারই 190০6%০ অনুমানের লক্ষ । 

অতএব, এই জাতীয় অনুমানে আশ্রয়-বাক্য বাস্তকিকই সত্য হলে 

সিদ্ধান্তও বাস্তবিক সভ্য হুবে। এককথায় 95110981509 যেহেতু এক 
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জাতীয় [)60০0৮6 অন্মান সেইহেতু এখানে শুধু “আকার-গত”” 
সত্যতারই আলোচন। ; “বস্তগত*, সত্যতার কথ। 95110957509 তোলে না। 

২২ 551198157,এর গড়ন 

ভি 99110981517 তিনটি তর্ক-বাক্য বারা গঠিত । 

দুটি আশ্রয়-বাক্য এবং একটি লিজ্ান্ত। 
প্রত্যেক তর্ক-বাক্যেই দুটি পদ থাকে । অতএব, 99119215709 এ 

যেহেতু তিনটি বাক্য থাকে সেইহেতু তাতে ছটি পদ থাক উচিত। কিন্তু 

ভালো করে পরীক্ষা করলে দেখা ষায় 

991108157)এ ছটি বিভিন্ন পদ নেই, আসলে 

তিনটি মাত্র পদ আছে; এই তিনটি পদ-এর প্রত্যেকটিই দুবার 
করে ব্যবহাত হয়। 

এই তিনটি পদ-এর স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তর বিধেয়টিকে 

বলা হয় 815)০: 7572) বা সাধ্য । সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্যটির নাম দেওয়া 

হয় 1180০ বিগ বা পক্ষ ) এবং যে পদ-টি ছুটি আশ্রয়-বাকো 

উল্লিখিত হয়েও সিদ্ধান্তে উল্লিখিত হয় না তার নাম দেওয়া হয় 1$105015 

দশা বা হেতু। 11102016 '2াঃএর সাঙ্গ তফাৎ করবার জন্থে 

[19101 ও 7$111)012100কে 7061065” বলা হয়। 

1110016 7211টি দুটি আশ্রয়-বাক্যেই উল্লিখিত হয়; এইটিই হল 

ছুটি আশ্রয়-বাক্যর সাধারণ অঙ্গ | সিদ্ধান্তে 18101: ও 24170 এই ছুটি 
পদ-এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করবার চেষ্ট করা হয়--সুরুতে যেন এই 

ছুটি পদ পরম্পরের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা । 

কা শির 10100167217) মধাস্থতা কে যেন সম্পূর্ণ 

অপরিচিত দুটি লোককে পরস্পরের সঙ্গে 

পরিচিত করিয়ে দেয় । এই মধ্যস্থৃত। না থাকলে 218101 ও 11010: 

পু'€াাঃএর মধ্যে কোনো রকম সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবই হোত না। 

তিনটি পদ 



551195157এর গড়ন ১৪৩ 

এই মধ্যস্থত। ঘটায় বলেই এর নাম ”1%1101০* "6101 অর্থাৎ, 
এই পদ-টির সাহায্য পাওয়া না গেলে আশ্রক্-বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে যাওয়! 

একাস্তই অসম্ভব হোত । 1%9107 এবং 70171071600 এর মধ্যে 

সম্বন্ধ স্থাপনই যখন 1$1016 "[20টির কাজ তখন মেই কাজ হয়ে 

যাবার পর 71916 "০19টি যেন সরে যায়। তাই, 55110981577 

সিদ্ধান্তটির সোজাস্থজি বা অমাধ/ম ভাবে পাওয়া! যায় ন1) 14010016 

[6100 এর মধ্যস্থতায় ব! মাধ্যমে পেতে হয় । 

এবার আশ্রয়-বাকাগুলির নাম বলা যাক | ষে আশ্রয়-বাক্যে 14101 

"০17টি উল্লিখিত হয় তাকে 719)0: 7১:507185 বলে; যে আশ্রয়-বাকো 

1011001 6ােঃটি উল্লিখিত হয় তাকে 701720৮ 

1১5720885 বলে । যথা, নিয়োক্ত 95119815704 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল ৮ 

সমস্ত রাজ। হয় মান্য চে 

অতএব, সমস্ত রাজ] হয় মরণশীল 

শমরণশীল” পদ-টি যেহেতু সিদ্ধান্তর বিধেয় সেইহেতু তাকে 
71510176122 বলতে হবে ; “রাজা” পদ-টি যেহেতু সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্য 

সেইহেতু একে 21001 ৪) বলতে হবে; এবং প্ান্ুষ” পদ-টি 
যেহেতু উভয় আশ্রয়-বাক্যে উল্লিখিত হয়েও সিদ্ধাস্তে উল্লিখিত হুচ্ছে ন। 

সেইহেতু একে 210016 72:০, বলতে হবে । প্রথম আশ্রয়-বাকাকে 
বলা হবে 19101 712100156, কারণ 1$9101 পদ-টি এই আশ্রয়-বাক্যে 

উল্লিখিত; দ্বিতীয় আশ্রয়-বাক্যটিকে 1৬101 101615155 বলতে হবে 

কারণ ?187)01 পর্র-টি এই আশ্রয়-বাক্যে উল্লিখিত । 

আলোচনার স্থবিধের জন্তে পণ্ডিতরা তিনটি সংকেত বা! প্রতীক 

ব্যবহার করেন; 71 হল 7১119015 [60এর প্রতীক, হু হল 21100 
শু'াতা।এর প্রতীক এবং 2» হল 79101 50এর প্রতীক |, ..' 

১৩(1) 

আশ্রয়-বাকার 



১৯৪ তর্কবিষ্ভ৷ গ্রবেশিকা--নিগর্মন 

$৩। 5১11০88এর প্রকারভেদ 

নিয়োক্ত ছক থেকে 951196197এর প্রকারভেদ বোঝা যাবে £ 

5511095151) ( ম্যায়) 

| 
| | 

চ৪1০ ( অমিশ্র) [15650 (মিশ্র) 

সে সপপপ ৮ স্পা আস পা পিপি পাপা 

506800081 115700)50021 1015101000৩ | __ 

ূ ূ 1751)007561021- [015)017066- 
0০805501102] 809£0110%] [01121101772 

( ছিকল্প ন্যায়) 

প্রথমত, 951109£1হা0কে দুভাগে ভাগ করা হয়, “অমিশ্র” ও 

“মিশ্র” । যে 551195197এর তিনটি বাক্যই এক জাতীয় তাঁকে 

«অমিশ্র 9511০981872” বলা হয়। “অমিশ্র* 55119815) আবার 
তিন রকমের হতে পারেঃ (১) অশিশ্র 

(08152017551 5511025157১ অর্থাৎ যার 

তিনটি বাকাই *“নিরপেক্ষ*; 

অমিশ্র ও মিশ্র 
53110815]) 

(২) অমিশ্র 75200556০81 55110815129 অর্থাৎ যার তিনটি 

বাক্যই “প্রাকল্পিক”; এবং 

(৩) অমিত 1015)0700655 55110815729 অর্থাৎ যার তিনটি 

বাকাই “বৈকল্িক”। 

যে 951198150এ বিভিন্ন জাতীয় বাকার মিশ্রণ তাকে “মিশ্র 
9311981870% বলা হয়। এই মিশ্র 551198150 তিন রকম 

হতে পারে ঃ 



মিশ্র-ন্তায় ১৯৫ 

(১) 17579011766051-0886807151 

তিন রকম মিশ্র অর্থাৎ যার 10910 আশ্রয়-বাক্য হল 
57110819510 *্প্রাকল্িক*, কিন্তু 21110: আশ্রয়-বাক্য ও 

সিদ্ধান্ত হল “নিরপেক্ষ”; 

(২) 1018007506%55-08158071০8], অর্থাৎ যার 14910: 

আশ্রয়-বাক্য হল “বৈকল্পিক কিন্তু ].01)01: আশ্রয়-বাক্য এবং সিদ্ধান্ত 

হল “নিরপেক্ষ” ; এবং 

(৩) [01] (বা দ্বিকল্প ন্যায়) অর্থাৎ যার 19101: 

আশ্রয়-বাক্য হল ছুটি “প্রাকল্লিক” বাক্যর মিশ্রণ, 70101 আশ্রয়-বাক্য 

হল “বৈকল্পিক” এবং সিদ্ধান্ত হয় “নিরপেক্ষ* কিছ] “বৈকলিকগ। 

$৪। /১71800615এর 10150277005 0100181 51 শ৫11০ 

:05০61৩-এর 19/10/5722 07771 ০ 11%8০0-র শব্দার্থ হল 

“সব এবং কিছুই-নয় সম্বন্ধে নিয়ম” | এই 

[)1০0210কে নিয়োক্ত ভাবে ব্যাখ্যা কর! যায় £ 

407501758650% বা “ব্যাপ্য” অর্থে একটি পদ সম্বন্ধে 
কোনে! কথ যদ্ধি স্বীকার বা অম্বীকার কর হয় তাহলে 
দেই কথা পদ-অন্তর্গত প্রত্যেক বস্ত সন্বন্ধেও স্বীকার বা 
অস্বীকার কর ষাবে। 

কোনো কথা বদ্দি “ব্যাপ্য” অর্থে কোনো পদ সম্বন্ধে 
সত্য হয় তাহলে সেই কথ! পদ-টির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্ত 
সন্বন্ধেও অর্ভ্য হবে; এবং কোনে কথ! যদি ব্যাপ্য” অর্থে 
কোনে! পদ সম্বন্ধে সত্য না হয় ভাহলে সেই কথা পদ-টির 
অন্তর্গত কোনো বস্ত সন্বন্ধেও সত্য হবে না। 

/5050090০-এর বিধি 
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উদাহরণ £ সমস্ত মানুষ সত্দ্ধে যে কথা সত্য, রাম শ্যাম, যছ্” 

মধু প্রভৃতি প্রত্যেক মানুষ সম্বদ্ধেও সেই কথা সত্য) কোনো মানুষ 

সম্বদ্ধে যে কথা সত্য নয়, রাম» শাম, যছু, মধু প্রভৃতি কোনো বিশিই 

মানুষ সন্বদ্ধেই সে কথা সত্য নয়। যদি “মরণশীলতা” ৭৭ 

সমন্ত মানুষ সম্বন্ধে সত্য হয়, তাহলে রাম, শ্যাম, যু, মধু প্রভৃতি 
প্রত্যেক মানুষ সম্বদ্ধেও পমরণশীলতা” সত্য হবে; “অমরত্ব” 

গুণ যদি কোনো মানুষ সম্বন্ধে সত্য না হয় তাহলে রাম, শ্যাম, 

যছু, মধু গ্রভৃতি কোনো বিশিষ্ট মান্য সম্বন্ধেওত “অমরত্ব” সত্য 
হবে না। 

এই 107 (বা নিয়ম) শুধু প্রথম চ87৩এর 

5517085এর উপর লাক্ষাৎভাবে প্রযোজ্য ;) অতএব 

4১115009015 প্রথম 171£012এর 95110£150॥কেই «নির্দোষ 

951108575 মনে করেছেন।% $ ৯ দ্বিতীয় টীকা ও $ ১* পৃঃ ২১৬ 

এবং ২২* দ্রষ্টব্য ] 

8৫1 [.810৮৩7-এর বিধি 

/৯158101]5 মনে করিতেন 95110981579এর প্রথম [71610:6টিই 

নিখুত ৪1516, কারণ, তার 108০ 05 07001 ০৮ ৪11০ 

এই ঘঃ৪এ সম্বদ্ধেই সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজ্য । কিন্তু [+900190% 

প্রভৃতি অন্তান্ত কয়েকজন পণ্ডিতের মতে 5511981509এর চারটি 

চু1৫9:৫ই সমান মৌলিক এবং প্রত্যেকটি ঢ160:০এরই নিজস্ব 

[01660 আছে । অতএব, £১156901০এর 1010600 ছাড়াও তিনি 

অন্ত তিনটি 101০এর উল্লেখ করেছেন। তাহাদের নাম তিনি 

দিয়েছেন--10808008 05 [0155780১ 1080878 05  [250000910 

এবং 10108 05 ?২6০15:০০9। এই তিনটি 70100009 যথাক্রমে 

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 51601 সম্বন্ধে গ্রযোজ্য। 



9511098157-এর নিয়মাবলী ১৯৭ 

8৬ 08062017551 5511০8180এর নিয়মাবলী ৬ এই 

নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত বিভিন্ন অনুপপত্তি। 
প্রথম নিয়ম 2 প্রত্যেক 9511০818এ 

ভিনটি এবং মাত্র ভিনটিই পদ থাকতে 

বাধ্য। 

একে হয়ত 951198150)এর নিয়ম বলাই উচিত নয়) বরং এই 

নিয়ম অন্থসারে বুঝতে পাপা যায় অন্ুমানটি একান্তই /১51198157 কি 

না। প্রত্যেক 951195157)এ তিনটি পর্দ থাকে--“পাধ্য, “পক্ষ* 

ও “হেতু*_ প্রত্যেকাট পদ্ই ছুবার করে উল্লিখিত হয়। 

টাকা 2 চতুষ্পদী-দে1ব (77811805০06 6001 2 ভা28 ) 2 

অনেকার্থক-দোষ (751155 ০৫ [তাহ 00০800012 ) 

উপরোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে “চতুষ্পদী-দোব” ঘটবে।» এই অনুপপত্তিকে 

মাঝে মাঝে ঠাট] করে বল! হয় “ক্িকের চতুষ্পদ” বথা”_ 
(ক) সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল, 

সমস্ত ঘোড়া হয় চতুষ্পদ 

এই ছুটি আশ্রয়-বাক্য থেকে কোনে! সিদ্ধান্ত স্প্ই সম্ভব নয়। 

€খ) আমার হাত টেবিল স্পর্শ করে 

টেবিল মাটি স্পর্শ করে 

অতএব, আমার হাত মাটি স্পর্শ করে। 

এই অনুম।নটি ভ্রান্ত কারণ এখানে প্পই&টই চারিটি পদ রয়েছে।_(১) “আমার 

হাত” (২) “যা টেবিল স্পর্শ করে”, (৩) “টেবিল'ঃ ; এবং ৫৪) “যা! মাটি ম্পর্শ 

করে”। চারটি পদ থাকিলে সিদ্ধান্ত নির্ণয় কর! যায় না। 

গর “আমরা হুম মোটর গাড়ীর উপর নির্ভরশীল, মোটর গীড়ী হল চালকের উপর 

নির্ভরশীল, অতএব, আমরাও নিশ্চয়ই হলুম মোটর চ।লকের উপর নির্ভরণীল" [ ৫. 9. 

912 ৮--1427 27252747767 ] 

এই নিয়মটির আসল তাৎপর্ধ হল 95110981900 ধে সব পদ ব্যবহার 

তিনটি পদ 



১৯৮ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

করা হয় তার মধ্যে কোনো একাধিক-অর্থবাচক পদ ব্যবহার করা 
নিষেধ । যদি 55110951579এর তিনটি পদ-এর মধ্যে যে কোন একটি 
একাধিক-অর্থবাচক হয় তাহলে «অনেকার্থক-দোঁষ” ঘটবে। একটি 
একাধিক-অর্থবাচক পদ আসলে তার যে কটি অর্থ আছে সেই কটি পদ-এর 
সমতুল্য । আপাতত যাকে 1910: পদ মনে হচ্ছে সেই পদ একাধিক- 
অর্থবাচক (৪10510005 ) হতে পারে ; সেই ভাবে আপাতত 17410,01 
বা 10111675709 একাধিক-অর্থবাচক হতে পারে । এই কারণে 
তিনরকম ”“অনেকার্থক দোষ” ঘটতে পারে; যথা, “অনেকার্থক-সাধ্য” 
নামক অগ্চপপত্তি, “অনেকার্থক-পক্ষ* নামক অন্থুপপত্তি, এবং 
“অনেকার্থক-হেতু* নামক অনুপপত্তি। উদাহরণ £ 

ক. অনেকার্থক-সাধ্য দোষ (88118০5 ০£ 21710125008 

219০৮ ) 

ও ০0018550905 0162001577/65. 

1106 25716 15 2 001179560115 01620016 

১১25৩ 55515 2095 750077/. 

খ, অনেকার্থক-্পক্ষ দোষ (চ511555 ০6 4১0918508 

[11101 ) 

৩ 10021) 15 17020606105 

2১11 72525 26 10051 

৮৯ 02255 2151100509 01 0920061, 

গা, অনেকার্থক-হেতু দোষ € চ81190০5 ০1 47121585810825, 

7110416 ) 

মহাদেবের নাম হল হর 
হর হল চুরিকরা-বোধক ক্রিয় 

অতএব, মহাদেবের নাম হুল চুরিকরা-বোধক ক্রিয়া । 

দ্বিতীয় নিয়ম : 55170815774 ভিনটি 

নার এবং শুধুমাত্র ভিনটিই বাক্য থাক! উচিত। 



অনেকার্থক-হেতৃ দোষ ১৯৯ 

একেও আসলে 851108159এর নিয়ম না বলে কোনে অন্গমান 

একান্তই 95৮11961570 কি না তা পরীক্ষা! করবাব নিয়ম বলাই ভালো। 

95%11981970এর সংজ্ঞার মধ্যেই এই নিয়মটি বর্তমান এবং একে নিয়ে 

বেশী আলোচনা অপ্রয়োজনীয় । 

শতীয় নিয়ম £ আশ্রয়-বাক্য দুটির মধ্যে 11701৩ গত 
অন্তত একবার “1)7561785% বা “ব্যাপ্য” হওয়া দরকার। 

যদি 7/10015 16: আশ্রয়-বাকা ছুটির মধো একবারও “বাপা” 

না হয় তাহলে কেমন করে বোঝা যাবে 706100€ ছুটির মধ্যে কোন 

সম্বন্ধ আছে কিনা? [:%05776 ছুটি 21016 

1110019 ":210)কে ন60)এর একই অংশর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলে 
অন্তত একবার 
ব্যাপ্য হতে হবে তারা পরস্পরের সঙ্গেও সহ্ন্ধযুক্ত হতে পারে না। 

11001 "ই হল 1710: ও 101901 

প:210)এর বন্ধনস্ত্র ) কিন্ত 10910171600 যদি 11001 500এর 

মাত্র একাংশর সঙ্গে সম্বদ্ধযুক্ত হয় এবং 1117)07167টি যদি 1+10019 

ন৪যা)এর অন্য অংশর সঙ্গে সম্বন্ধযুত্ত হয় তাহলে 12101 ও 1/117501 

এই ছুটি পদ-এর মধো কোনে বন্ধনন্ত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই 

সেক্ষেত্রে কোনে! সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না । যথা-_- 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

সমস্ত কুকুর হয় মরণশাল 

এই ছুটি বাক্য থেকে কোনে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। 

টাকাঃ অব্যাপ্য-হেতু” দোষ €চ%118০5 ০৫ 007901507- 
9৭ 1110015 )। 

"হেতু” ব্যাপ্য না হবার এই অস্কুপপত্তি উপরোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের 
দরুন অনুপপত্তি ফল। 



২০০ তর্কবিস্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

উদ্বাহরণ £-- 

(১) এই কলেজের সমস্ত ছাত্র হল ম্যাটিক পাস। 

রাম হল ম্যাটিক পাদ। 
অতএব, রাম হল এই কলেজের ছাত্র । 

এই যুক্তিকে “অব্যাপ্য-হেতু" দোষ বলতে হবে; কারণ 11016 

প:6010--*ম্যাটি ক-পাস”_-কোনো আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি । 

(২) শঙ্করাচার্য নিশ্চয়ই রাজত্ব করার পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, কারণ 

শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই রাজত্ব করার পক্ষে উপযুক্ত, এবং শঙ্করাচার্য ছিলেন 
জ্ঞানী। লঞজিকের রূপে পরিবতিত করলে এই যুক্তি নিক্োক্ত আকার 
ধারণ করবে £ 

রাজত্ব করার পক্ষে উপযুক্ত সমস্ত বাক্তি হন জ্ঞানী 

শহ্বরাচার্য হলেন জ্ঞানী 

অতএব, শঙ্করাঁচার্য হলেন রাজত্ব করার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। 

রর চতুর্থ নিয়ম £ যে পদ আতশ্রক়-বাক্যে ব্যাপ্য নয় সে পদ 
সিদ্ধান্তেও ব্যাপ্য হবে না। 

55110951500 হল একরকম নিগমন-মূলক ( 2200106156 ) অনুমান । 

তাই এখানে সিদ্ধান্ত কোনোমতে আশ্রয়-বাক্যর 

বাক্য ব্যাপ্য না হলে চেয়ে ব্যাপকতর হতে পারবে না। তাহ, 

কোনে! পদ সিদ্ধান্তে আশ্রয়-বাক্ে ষে পদকে পূর্ণ ব্যক্তার্থ অর্থে গ্রহণ 
বারন করা হয়নি সেই পদকে সিদ্ধান্তে পূর্ণ ব্যক্যর্থ 

অর্থে গ্রহণ কর! যাবে না। 

টীক। : “তবে ধ-সাধ্য” ( *111101 (75)০:% ) এবং «অবৈধ- 

গাচ্ষ” (1118516 11150: ) দোষ । 

উপরোক্ত নিয়মকে লঙ্ঘন করার দরুন এই ছুরকম “দোষ* ঘটে । 



অবৈধ-সাধ্য দোষ ২০১ 

যদি 11910: "6:70 আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য না হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয় 

তাহলে অন্থপপত্তিটিকে /অবৈধ-সাধ্য” 

(৮1118016 81900”) দোব বলা হবে। 

অপরপক্ষে, যদ্দি 'আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য না হয়েও 1115012])টি সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য হয় তাহলে অনুপপত্ত্িটিকে «তবৈধ- গ (4]111516 180101% ) 

দোষ বলা হবে। উদাহরণ £-_ 

কঃ অবৈধ-সাধ্য দোষ 
(১) সমন্ত গরু হল চতুষ্পদ 

কোনো কুকুর নয় গরু 

অতএব, কোনো কুকুর নয় চতুষ্পদ [ এখানে “চতুষ্পদ” নামক 112101 15)টি 

আশ্রর-বাক্যে ব্যাপ্য না হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপা হয়েছে ]। 

অন্পপত্তি 

[11101012001 

(২) সমস্ত হিন্দু হয় আর্য 
কোনে। পাসাঁ নয় হিন্দু 

অতএব, কোনে! পাসাঁ নয় আর্য । 

খ 3 অবৈধ-পক্ষ দোষ 
হিযার্দ কোনে! মানুষ নয় চতুষ্পদ 1117016 011170) সব মানুষ হয় জীব 

অতএব, কোন জীব নয় চতুষ্পদ; [ এখনে, “জীব” নামক 11100 1600 

আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য ন। হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে ]। 

পঞ্চম নিয়ম £ ছুটি নএঃএ৫ক আশ্রয়*বাক্য থেকে কোনো! 
সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। 

প্রমাণ : নঞরখ্ক বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়কে অস্বীকার 
করা হ্য়। য্টি ছুটি আশ্রয়-বার্টক্যই নঞর্থক হয় তাহলে 11910: বা 

1110: কোনে! পদ-এর সঙ্গেই 11901 

750ো0এর সন্থন্ধ স্থাপন লভব চুবে না। এবং 

যদি 2119016 1:6:79এর সঙ্গে 21810: বা 2117)0: কোনো পদ-্এবই 

নঞর্থক বাকা 



২০২ তর্কবিষ্ঠা গ্রবেশিকা--নিগমন 

সপ্বন্ধ না থাকে তাহলে তাহাদের মধ্যে কোনে। বন্ধন স্তরও সম্ভব নয়। 

অন্তত একটি ৪06106 যদি 1,01001৩ 7:27)এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় 

স্লেই সম্বন্ধর মধ্যস্থতায় আমরা ছুটি [:%0:6706এর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় 

করতে পারি, বুঝতে পারি এই ছুটি পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, না 

বিষুক্ত হবে। যথা, নিম্নোক্ত ছুটি বাকা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া 

সম্ভব নয় £ 

কোনে মানুষ নয় চতুষ্পদ 

কোনে। চতুষ্পদ নয় বুদ্ধিমান। 

উপরোক্ত নিয়মকে লঙ্ঘন করলে নঞএঃর্থক-আশ্রয়-বাক্য-জনিত 

অনুপপত্তি হবে। 

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ যদি একটি আশ্রয়-বাক্য নএ্থক হয় তাহলে 
সিদ্ধান্তও নএখথক হবে; এবং বিপরীত- 

একটি বাক্য নঞর্ক ভাবে, বদি সিদ্ধান্ত নএওর৫খক হয় ভাহলে 
রে টিন নঞর্ষক একটি আশ্রয়-বাক্য নঞ্থক থাকতে, 

বাধ্য। 

প্রমাণ £ পঞ্চম নিয়ম অনুসারে ছুটি আশ্রয়-বাক্যই নঞর্ধক হতে 

পারে না; অর্থাৎ একান্তই যদি সিদ্ধান্ত পেতে হয় তাহলে অন্তত একটি 

আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হতে বাধ্য । যষ্ঠ নিয়ম অনুমারে একটি আশ্রয়- 

বাকা যদি নঞর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্তও নঞর্থক হতে বাধ্য। নএর্থক 

আশ্রয়-বাক্য অনুসারে 11916 5:02এর সঙ্গে একটি 06006 

স্ন্বমুক্ত, এবং অপর যে সদর্থক বাকা সেই বাকা অনুসারে 711001৩ 

পু'2এর সঙ্গে অপর চ::0:676টি সন্ন্বযুক্ত হতে বাধ্য । এই অবস্থায়, 

ছুটি £:৮:০106,পরম্পরের সঙ্গে সন্বদ্ধমুক্ত হতে বাধ্য; অর্থাৎ সি্বান্ত 

নঞ্থক হবেই। 
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এই নিয়মের বিপরীত কথাও সত্য,_অর্থাৎ যদি সিদ্ধান্ত 
নঞর্থক হয় তাহলে একটি আশ্রক্প-বাক্য -নএর৫থক হবে। 

সিদ্ধান্ত যদি নঞ্র্থক হয় তাহলে বুঝতে হবে 

ছুটি 7677 এর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই, 

এবং এ কথা তখনই সত্য হতে পারে যখন একটি আশ্রম্-বাকো 

1401001০ 42110এর সঙ্গে একটি ঢ::0:০00০ সন্বদ্ধযুক্ত এবং অপর বাকো 

1,00010 [:2100এর সঙ্গে অপর [0600০ সম্বন্ধমুক্ত ; অর্থাৎ একটি 

বাক্য সদর্থক এবং অপর বাক্য নঞর্থক | 

সপ্তম নিয়ম : দুটি আশ্রয়-বাক্যই যদ্দি সদর্থক হয় 
তাহলে সিদ্ধাস্তও দর্থক হতে বাধ্য 

বিপরীত কথাও সত্য 

ছুটি বাক্য মদার্থক বিপরীতভাবে, সিষ্ধান্ত যদি জদর্থক 
হলে সিদ্ধান্তও সদর্থক 

্ হয় তাহলে দুটি আশ্রয়-বাক্যই জদর্থক 
হতে বাধ্য। 

প্রমাণ : ছটি আশ্রয় বাকাই যণ্দি সদর্থক হয় তাহপে বুঝতে হবে 
11100106070 এর সঙ্গে ছুটি [:%0:6002ই সন্বন্ধযুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে 

সেই ছুটি 50601616200 পরম্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে বাধ্য । 

অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে ।২.. 

বিপরীতভাবে, সিদ্ধান্ত যদি সদর্থক হয় তাহলে দুটি 
আশ্রয্ম-বাক্যই জদর্থক হবে। যদি ছুটি 
বাকাই সদর্থক ন! হয় তাহলে হয় দুটিই নঞ্র্৫থক 

হবে, আর ন! হয় একটি সদর্থক ও অপরটি নঞ্র্থক হবে । প্রথম ক্ষেত্রে 

কোনো সিম্ধাস্তই পাওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নএর্থক 
সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব । অতএব, সিদ্ধান্ত সদর্থক হলে ছুটি আশ্রয়-বাকযই 

'সদর্ঘক হতে বাধ্য। 

বিপরীত কথাও সত্য 



২০৪ তর্কবিষ্ঠা প্রবেশিকা--নিগমন 

১ অষ্টম নিয়ম : বদি ছুটি আশ্রয়-বাক্যই 
“বিশেষ বাক্য” হয় ভাহলে কোনে! 

্ সিঙ্ধান্তই পাওয়া সম্ভব নয়। 

প্রমাণ £ ছুটি আশ্রয়-বাক্যই যদি *বিশেষ” বাক্য হয় তাহলে তার 

1710), 0, 00 এই কটি সংঘোগের মাত্র একটি হতে পারে । 

হাঃ ছুটি আশ্রয়*বাকাই যদি] হয় তাহলে ছুটি বাক্যর কোনোটিতেই 
কোনে পদ ব্যাপ্য হতে পারে না, অর্থাৎ 1191০ 12177) একবারও 

ব্যাপ্য হবে না, কারণ, বাকার কোনো পদ-ই ব্যাপ্য নয়। অর্থাৎ 

এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তও পেতে চেষ্টা করলে [07015019000 11001 বা 

"অব্যাপ্য-হেতু দোষ* ঘটবে । 

উভয় বাক্য “বিশেষ* 
হলে চলবে ন। 

0 এবং 0] £ যদি ছুটি আশ্রয়-বাক্য 01 বা [0 হয় তাহলে তার 

দিদ্ধাস্তও নঞ্র্থক হতে বাধা, কারণ বাকার মধ্যে একটি নঞর্থক 

বয়েছে। সিদ্ধান্ত নঞর্থক হলে 109]101 7070 ( সিদ্ধান্তের বিধেয় ) 

ব্াপ্য হবে (কারণ, সমস্ত নঞর৫থক ব্যাক্যর বিধেয় নঞর্থক )। সিদ্ধান্তে 

1/8101 16107) ব্যাপ্য হতে হলে আশ্রয়-বাক্যে সে পর্দ ব্যাপ্য থাক! 

দরকার । এবং যে কোনো 95110£1510-এর পক্ষে আশ্রয়-বাক্যে অন্তত 

1/1001০ 721 একবার বাপ্য থাক! দরকার। অতএব, 0] এবং 

[0 এই বাক্য-সমন্বয় থেকে একান্তই সিদ্ধান্ত পেতে হলে আশ্রয়-বাক্যে 

অন্তত ছুটি পদ ব্যাপ্য থাকতে বাধ)--1119016 এবং 71810: 16100 | 

কিন্ত [0 এবং 0] এই সমন্বয়ে মাত্র একটি পদ ব্যাপ্য হতে পারে--”"0* 
বাকার বিধের। অতএব, এই ছুটি সমন্বয়ে কোনোটি থেকেই সিদ্ধান্ত 

পাওয়া! সভব নয়। 

00 : এই ব্রাক্য-সমস্বয় থেকে দিদ্ধান্তও পাওয়! সম্ভব নয়। কারণ 

দুটি বাকাই নঞর্থক। 



[08700012 01210156 ২০৫ 

নবম নিয়ম £ একটি আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ” হলে জিদ্ধাস্তও 
“বিশেষ” হতে বাধ্য। 

প্রমাণ ঃ ধদ্দ একটি আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ” হয়, তাহলে বাক্য 

দুটির সমন্বয় নিয়োক্ত ভাবের হতে পারে £ 48], 

ডে টা [/, 40, 04৮ ছা, [0 এবং 0.1 
হবে ঢ0 ও 0৮: 20 এবং 0৮, থেকে স্পষ্টই 

কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়! সম্ভব নয়, কারণ, দুটিই 

নঞর৫থক | 

4] এবং 2 £ বাকা ছুটির মধ্যে ষদি একটি / হয় এবং অপরটি 

[ হয় তাহলে ছুয়ে নিলে মাত্র একটি পদ ব্যাপায করবে--”“4১* বাক্যর 

উদ্দেশ । এবং এই পদটি 11901 15070 হতে বাধ্য, নচেৎ 

"অব্যাপ্য-হেতৃ* দোষ ঘটবে। অতএব, আশ্রয়-বাক্যে 910: ও 
10170. পদ ছুটিই অব্যাপ্য থাকবে, এবং তাহলে সে ছুটি নিদ্ধাস্তেও 
অব্যাপ্য থাকতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত ][ *্ “বিশেষ” ) হতে 

বাধ্য হবে। 

0৯ এবং £&0 ২ & এবং 0 ছুয়ে মিলে মাত্র ছুটি পদ ব্যাপ্য 

করতে পারে--4&র উদ্দেশ্য এবং 0ের বিধেয়। এই ছুটি পদ-এর মধ্যে 

একটি পদ তো! 1১110016 ""০10 হবেই এবং অপরটি 71910110108 

হতে বাধ্য ঃ কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আশ্রয়-বাকে একটি নঞ্র্থক বাক্য 

থাকার দরুন সিদ্ধাস্তও নঞর্থক হবে, অতএব সিম্ধাস্তর বিধেয় (12107 

[210 ) ব্যাপ্য হবে এবং এই সিদ্ধান্তর বিধেয় বা 28101 7200 

আশ্রয্-বাক্ে ব্যাপ্য থাকবে । অতএব, আশ্রয়-বাক্যে 71770: পদটি 
ব্যাপ্য থাকবার কোনো! সম্ভাবনাই নেই; অতএব সে পদ সিদ্ধস্তেও 

ব্যাপয হতে পারে না, এবং এই পদ যেহেতু সিদ্ধাস্তর উদ্দেশ্য সেইহেতু 
সিদ্ধান্ত “বিশেষ” হতে বাধ্য । 
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1. এবং চু] : আশ্রয়-বাকো লবশুদ্ধ, ছুটি পদ ব্যাপ্য ( চু; 2£০7০- 

51001)এর উদ্দেশ ও বিধেয় ) এবং এই ছুটির মধ্যে একটি 1$01015 ও 

অপরটি 10910: হবে কারণ, আশ্রয়-বাক্যে “৮ বাকা থাকার দরুন 

সিদ্ধান্ত নঞর্ক হবে, অতএব সিদ্ধাস্তর বিধেয়,। "14191011217, 

ব্যাপ্য হবে। অতএব, আশ্রয়-বাক্যে 1111017200৮ ব্যাপা হবার 

কোনো সম্ভাবনা নেই ;) অতএব, শিদ্ধ/স্তর 1৬117011617) ( সিদ্ধান্তর 

উদ্দেশ্ত ) ব্যাপ্য হবে না-_তাই সিদ্ধান্ত “বিশেষ” হতে বাধ্য । [দশম 

নিয়মে আমর]! দেখতে পাবো [0 সমন্বম্ন থেকে কোনো সিদ্ধান্তই 

সম্ভব নয় ] 

এই নিয়ম থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সিদ্ধান্ত যদি “সামান্য? 

হয় ভাহলে আশ্রয়-বাক্য ছুটিও “সামান্য” হুতে বাধ্য ; কেননা, 
আশ্রয়-বাক্য ছুটির মধ্যে একটি “বিশেষ” হলে সিদ্ধান্তটিও “বিশেষ” 

হতে বাধ্য। অতএব, সিদ্ধান্ত সামান্য হলে, আশ্রয়-বাক্য ছুটিও সামান্ 

হবে। প্র 

কিন্তু এই নিয়মের বিপরীত কথ! সত্য নয় 2 সিদ্ধান্ত “বিশেষ» 
হলে অন্তত একটি আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ” হবে-_-তা সত্য নয়। অনেক 

ক্ষেত্রে আশ্রঘ্র-বাকা ছুটিই “সামান্য” হলেও সিদ্ধান্ত “সামান্য” হয় না-_ 
“বিশেষ” হয়। 

দশম নিয়ম 2 1451০: আশ্রয়-বাক্য 
11200: আশ্রয়-বাকা যদি “বিশেষ” হয় এবং 7110: আশ্রয় 
“বিশেষ” এবং [17501 
নঞর্থক হলে চলবে না বাক্য যদ্দি “নএঃরঁক” হয় তাহলে কোনো 

সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। 
প্রমাণ £ 7170: আশ্রয়-বাক্য যদি নঞর্থক হয় তাহলে 71910 

আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হবে এবং সিদ্ধান্ত নঞ্্থক হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তে 

19101 তা ব্যাপ্য হবে এবং 7910: 7:57715০ যর্দি সদর্থক 



551101910-এর 71500: ২০৭ 

থাকে ও “বিশেষ” হতে চায় তাহলে তাতে কোনো পদ-ই ব্যাপ্য 
থাকতে পারে না। অতএব, 117,091 আশ্রয়-বাকা নঞর৫খক হলে 19101 

আশ্রয়-বাক্য “সঘর্থক সামান্ত বাঁক” হতে বাধ্য, অর্থাৎ “বিশেষ” হতে 

পারে না। 

এখানে লক্ষ কর! উচিত যে এই দশটি নিয়মের মধ্যে শেষ চারটি 

নিয়ম মোটেই মৌলিক নয়, প্রথম ছয়টি নিয়ম থেকেই এই চারটি পাওয়া। 
এই চারটি নিয়মের ব্যতিক্রম মানেই প্রথম ছটি নিয়মের ব্যতিক্রম | 

তাই প্রথম ছটি নিয়মকে মুখ্য নিয়ম এবং দ্বিতীয় চারটিকে গৌণ 

নিয়ম বল! যেতে পারে । 

নির্ঘণ্ট 2 প্রথম ছুটি নিয়ম হল 95110£152এর “গড়ন” সম্থদ্ধে নিয়ম; 
তৃতীয় এবং চতুর্থ নিয়ম হল “01500186101 সম্বন্ধীয় নিয়ম ) পঞ্চম, 

ষষ্ঠ এবং সপ্তম নিয়ম হল বাক্যগুলির “(00991165” সম্বন্ধীয় নিয়ম; 

অষ্টন এবং নবম নিয়ম হল বাকা-গুলির “0220057 সম্বদ্ধীয় নিয়ম? 

এবং দশম নিয়ম হল “099]15 ও (3891১6165%-র মিশ্রণ সম্বন্ধীয় 

নিয়/ 
৮৫ 

3৭. 55119515777 £18015 

হী রানীর 5511088এর আশ্রয়-বাক্য দুটিতে 
অবস্থিতির উপর 7887915 শুরা অবস্থাজনিত 

9১1০815এর 55119882এর যে আকার হয় ভাকে 

০০০০ 5511098152,এর “11075” বলে। 

11916 720টি উভয় আশ্রয়-বাক্যেই উল্লিখিত, কিন্ত সব রকম 

95119515104. 21210: ও 7/11001706000এর তুলনায় 1/19016 

শু'হা)এর স্থান এক রকম নয়। এই স্থান-নির্ণয় মোট চার রকমের হতে 

পারে ; তাই বলা হয় 3511087970এর চার রকম ছ18৩ হতে পাবে £ 



২০৮ তর্কবিদ্া প্রবেশিকা--নিগমন 

১, প্রথম 7181৩ 

প্রথম ঢ1501:6এ 7110016 161:0টি 7/8101 আশ্রয়-বাকার উদ্দেশ্য 

এবং 1২01001 আশ্রয়-বাক্যর বিধেম় । যথা. 

11 

97 

5 

২, দ্বিতীয় 72515 

দ্বিতীয় ঢ16075এ 17%110016 [০09টি উভয় আশ্রয়-বাকারই 

বিধেয়। যথা-__ 

| 

০1] 

১৪৮ 

৩, তৃতীয় 91৬০ 

তৃতীয় র1£0:এ 71016 "1210)টি উভয় আশ্রয়-বাকারই 

উদ্দেশ্য । যথা__ 

11, 
715 
91 

৪. চতুর্থ চ188:5 

চতুর্থ [718015এ 10101 "0টি 71910: আশ্রয়-বাক্যর বিধেয় 

এবং 101)01: আশ্রয়-বাকার উদ্দেশ্ট । যথা 

777 

125 

১১ 91 



9911941500-এর 140০০৫ ২৩৪ 

$১৮)। 9511981875এর 01০০৫ 

&1$]000 শবটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

নিন প্রথমত, 9511০8182,এর আশ্রয়-বাক্যগুলির 

কথণ ধরলে ৬৪ 710০0. “গুণদ ও “পরিমাণ? অনুসারে 9511০- 

£াঠাঃএর যে চেহারা! %েড়ায় তাকে 
£18০০৫৮ বলা যায়। 

বাকা চার রকমের হতে পারে--4৯) 751 এবং 903 এবং ১511০ 

£15)এর ছুটি করে আশ্রয়-বাক্য থাকে । অতএব, প্রত্যেক ঢ1£85এ 

১৬ রকম 11০০৫ সম্ভব । যথা-_- 

44 74৯ 1১ ০04 

4১15 [20 [7 07 

এ 1০ 11 001 

4৯09 170) [0 ১009 

এবং [16916 যেহেতু চার রকমের সেইহেতু মোট ৪ ১৫১৬-্" ৬৪ রকম 

70০০৭ সম্ভব । 

অতএব, ?/০০এএর অর্থর মধ্যে শুধু যদি আশ্রয়-বাক্য ছুটির “গুণ” 

এবং “পরিমাণ”এর দিকে নজর রাখতে হয় তাহলে প্রত্যেক 71807:6এ 

১৬ রকম 1০০০--অতএব মোট চারটি ঢ15076এ ১৬৮ ৪8- ৬৪ 

বকম 18০০৫ সম্ভব। 

দ্বিতীয়ত, আরও ব্যাপকতর অর্থে “11০০৭” শব্দটির ব্যবহার 
কর] যেতে পারে; এই অর্থে শুধু 

81 আশ্রয়-বাক্; দুটির “গুণ” ও “পরিমাণ” 
ধরলে ২৫৬ 71০৩৫ নয়। 55119819728 এর তিনটি বাক্যর “গুণ” 

ও *পরিমাণ” এর উপর বিভিষ্ন 1০০এ৫-এর 

১৪(1) 



২১৪ তর্কবিষ্ঠ। গ্রবেশিকা--নিগমন 

লন্ভাবনা নির্ভর করে--অর্থাও, জিদ্ধাস্তর গুণ” এবং 
«পরিমাণ”-ও 11০০ নির্ণয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

এই অর্থে, উপরোক্ত ৬৪ 1:0০০৭এর প্রত্যেকটিরই আবার চার 

রকমের চেহারা হতে পারে । যথা 4১4 এই বাক্য-সমন্বয়ের সঙ্গে 

সিদ্ধাত্তকেও জুড়তে হলে চার রকম ভাবে জোড় যায়, যথা-« 

4৯৯4৯ 

/৯/৯5 

4৯41 

£/১/09 

অতএব, এই অর্থে ৬৪ ১৪, অর্থাৎ ২৫৬টি 71০০৫ সম্ভব। 

তৃতীয়ত, কোনো কোনে! পণ্ডিত বলেন যে 41০০৫” 
শব্ধটিকে সংকীর্ণভম অর্থে গ্রহণ করতে হবে; ভাদের মতে 
71০০৭ বলতে, শুধু *বথার্থ 71০০৭”কে বোঝান উচিত, 
অর্থাৎ এমন বাক্য-সমন্ব় বোঝানো উচিত যা! থেকে 

ষথার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব। এই অর্থে 
14০93 ও4 শুধু আশ্রর-বাক্যগুলিকে ধরলে যোট 
ধরলে মাত্র ১৯টি চারটি [15015 অবশুদ্ধ, ১৯টি 71০০৫ 

পাওয়া সম্ভব। আমরা অচিরেই বিচার 

করে দেখবো এই 2£০০এগুলি হল-- 

প্রথম 15016 8 4১ 74১) £, পা 

ছিতীয় ঢ18016 ১ [4৯ & দে, চা, 40 

তৃতীয় ঢ1506 ; 4৯,145 41) হক, 04৮ ঘ। এবং 

চতুর্থ দ16 8 4১4১ /১৮ 14০ 8:4৯ [থা 

এখানে লক্ষ কর! উচিত যে মোট এই ১৯ রকম যথার্থ ?/০০৫এর 



যথার্থ 21০০৫ নির্ণন ২১১. 

মধ্যে 2 এরং £] প্রত্যেক চ788৮০এই বভণ্মান ; অর্থাৎ, এই 
ছুটি 14০০৭ প্রত্যেক ঢ168:5এরই সিদ্ধান্ত-্রস্থ | 

অবশ্য, সিদ্ধান্তর কথাও ধরলে-_অর্থাৎ তিনটি বাক্যর 
কথাই ধরলে মোট ২৪ রকম যথার্থ 11০০৭ পাওয়া 
যায়। বথা £ 

গ্রথম 21888: /১/১১) /1, চা&ছ, 2৯০, ঞযা, হা) 
দ্বিভীর় 71885 ৫ 6:45, 8:১০, ঞএচাদ, 4৮10, দ0, 400) 

ভূতীয় 18৬7৩ 8 4, [ঠা], ঞা) ঢ80১ 080 80 7 এবং 
চতুর্থ চিত 2 4, এছ, 8010, [জে ৪৯০ ছা০, 

এ ক্ষেত্রেও লক্ষ করা উচিত যে 1:40 এবং £5০ প্রত্যেক 

চঢ৪এ৬এরই যথার্থ 81০০৫। 

এই যথার্থ ?4০০ণুগুলি কী ভাবে পাওয়! যায় এবার সেই আলোচন৷ 

করা যাক । 

$ ৯। যথার্থ 11০০ নির্ণয়। 

“40০০৮ বলতে যদি আশ্রয়-বাক্য ছুটিয় সম্ভব-সমন্বয় বোঝায় 

'তাহলে প্রত্যেক ঢ1£8:5এ ১৬টি 20০০9 সম্ভব । য্থা : 

4৯৫৯ ১ 1 ০4৯ 

4 নি 1089 [00 | 

4] 191 181 ০1 

40 50 [09 (00 

এই ১৬টি সম্ভব-সমন্বয়ের মধ্যে £ছ9 2:0১ 08 এবং, 00 কোনো 

ঢ1801:5ই যথার্থ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; কারণ, এখানে ছুটি 

আশ্রয়-বাঁক্ই নঞর্থক। আবার 10১07, 7] কোনে ম129:5এ যথার্থ 

সিদ্ধান্ত দিতে পারে ন1; কারণ, এখানে-ছুটি আশ্রয়-বাক্যই “ম্িশেষ বাক)” 



২১২ তর্কবিস্তা গ্রবেশিকা--নিগমন * 

এবং হা কোনো 1064 যথার্থ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; কারণ, 

এখানে 1083০: আশ্রয়-বাক্য হল পবিশেষ* এবং 7811)01 আশ্রয়-বাক্য 

হল নঞর্৫থক। (দশম নিয়ম দ্রষ্টব্য, পৃ, ২০৬]। অতএব এই ১৬ রকম 

বাক্য-সমন্বয়ের মধ্যে আটটিকে সরাসরি বাদ দিতে হবে। 

এবার দেখা যাক, বাকি আটটি সমন্বয়ের মধ্যে কোনগুলি কোন 

কোন চ?587:5এ যথার্থ সিদ্ধাস্ত দ্রিতে পারে। বাকি আটটি সম্ভব- 

সমন্বয় হল-_4১/৯) 4, &]) 4১0, ৯ নয, [৯ এবং 0৬1 

(ক) প্রথম 718৮5এর যথার্থ 11০০৫ 

প্রথম 16188754 11107016 পু'ওপোগটি 

টান হল [151০ আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্য এবং 
7180: আশ্রয়-বাক্যর বিধেয়। 

(১) 4৯১, 

4 সমস্ত তা হয় ৮ সমস্ত মান্গুষ হয় মরণশীল 

2, সমস্ত ১ক্য় সমস্ত রাজ। হয় মানুষ 

৮2 সমস্ত 5 হয় ৮ ,* সমস্ত রাজ] হয় মরণশীল। 

এখানে দুটি আশ্রয়-বাক্য হল সদর্থক। অতএব, সিদ্ধান্ত সম্ভব হলে 

সেটিও সদর্থক হবে; হয়েছেও তাই । 71016 700 অভ্তত 

একবার “ব্যাপ্য” হওয়া দরকার-_7+19101 আশ্রয়. 

বাক্যে তাও হয়েছে । এবং 11501 100. 

যেহেতু 70170: আশ্রয়-বাক্যে পব্যাপা” আছে সেইহেতু সিদ্ধান্তে: 

“ব]াপ্য* হতে পারে। অতএব, প্রথম ঢ180:০এ 4 বাকা-সমন্বয় থেকে 

£ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই যথার্থ 21০০টির নাম হল 98179818 । 

(২) &£, 

/১//৯ (13210275) 

4 সমস্ত 0] হয় 2 

রি ঢু. কোনো 5 নয় 1 



প্রথম ঢ1£015-এর 200৫ ২১৩ 

এখানে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। যদি কোনো সিদ্ধান্ত 

পেতে হয় তাহলে সেই সিদ্ধান্ত নঞর্থক হতে বাধা, কারণ একটি 

আশ্রয়-বাক্য এখানে নঞর৫থক | সিদ্ধান্ত নঞর্থক হলে তার বিধেয়-. 

অর্থাৎ 71910: 75000, ব্যাপ্য হতে বাধ্য; কিন্তু আশ্রয়-বাক্যে এই 

15101 1607 ব্যাপ্য নয়। অতএব, এখানে কোনে। সিদ্ধান্ত পাওয়া 

সভব নয়। 

(৩) 41. 

4৮ সমন্ত 1 হয় ৮ সমস্ত মানুষ হয় বিষেকী 

[. কোনো কোনো 5 হয় পু. কোনে! কোনে! জীব হয় 

/]] (0801) মানুষ 

*][. কোনো কোনো ৮. কোনেো।কোনে। জীব হয় 

০ হয় বিবেকী 

এখানে, ছুটি আশ্রয়-বাক্য সদর্থক বলে সিদ্ধান্ত সদর্থকঞ্হয়েছে ; একটি 

আশ্রয়-বাঁক্য "বিশেষ” বলে সিদ্ধান্তও “বিশেষ* হয়েছে ॥211016 1 2া0 

14210: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে এবং সিদ্ধান্তে এমন কোনো পদ 

ব্যাপা হয়নি যা! আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপা নয় । অতএব, এই £[ 111000টি 

প্রথম ঢ16016এ একটি যথার্থ সিদ্ধান্ত হিসেবে [ বাক্য দেয়। এই 

যথার্থ ?1০০৭এর নাম 70818 । 

€8) 4৯০. 

£, সমস্ত 1 হয়ত 

0. কোনো! কোনে ১ নয় 

এই সমন্বয় থেকে কোনে! সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে একটি 

আশ্রয়-বাক্য নঞ্র্থক বলে গিদ্ধান্তটিও নঞর্থক হতে বাধ্য; কিন্ত সিদ্ধান্ত 

নঞর্থক হলে 2810: 1:61) সিদ্ধান্তে ব্যাপা হওয়। দরকী র--অথচ, 
আশ্রয়-বাক্যে 10910: 7610 ব্যাপ্য নয়। 

4১005 



২১৪ তর্কবিস্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

(৫) 2৯, 

ব ১ কোনে 1 নয় 2 কোনে মানুষ নয় অমর 

(005576) /&* সমস্ত 9 হয় [1 সমস্ত রাজ। হয় মানুষ 

০ কোনো 5 নয় 5 ১ কোনো রাজা নয় অমর 

একটি আশ্রয়-বাক্য নঞ্র্থক বলে সিদ্ধাস্তও নএ্থক হয়েছে, 2114016 

ল€াণ ১910: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে এবং 19101 ও 70170: 

পৃ" সিদ্ধান্তে ব্যাপা হবার আগে আশ্রয়-বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েভে। 

তাই এই 14০০একে প্রথম ঢ180:৪এ যথার্থ 21০09 বলতে হবে; 

এর নাম দেওয়া হয় 061810%। 

(৬) চু 

0. কোনে 11 নয় ? কোনে। চতুষ্পদ শয় 
মানুষ 

রর [. কোনে। কোনে! 5 হয় 1 কোনে। কোনে! 

ঢ.10 (66:9০) জীব হয় চতুষ্পদ 

0. কোনো। কোনো 5 নয় ৮ ,* কোনে কোনে! 
জীব নয় মানুষ 

একটি আশ্রয্-বাক্য নএর্থক বলে সিদ্ধাস্ত নএক্থক হয়েছে ; একটি 

আশ্রয়-বাঁক্য *বিশেষ” বলে সিদ্ধান্তও “বিশেষ” হয়েছে; 14010016 

পিতা) 20910: আশ্রম-বাক্ে ব্যাপ্ আছে; এবং 21910 16100 

সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবার আগে 70910: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। 

অতএব, প্রথম ম18076এ চু] যথার্থ সিদ্ধান্ত (0) দেয়। এই যথার্থ 

?০০এটির নাম হল 16110 । 

(৭) 1. 
নট ]. কোনো কোনে হয়ত 

?. সমস্ত 9 হয় 1 

এখানে কোনো যথার্থ সিদ্ধাস্ত পাওয়া সম্ভব নয়) কারণ, কোনো 

আশ্রয়-বাক্যে 21019016200 ব্যাপ্য হয়নি । 



প্রথম ?182:6-এর নিয়ম ২১৫ 

(৮) 0. 

০- কোনো কোনে! 2 নয় ৮ 

/&, সমস্ত 5 হয় ১ 

এখানেও কোনে! ষথার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয় । কারণ, 7110012 
পু60)টি কোন আুশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি । 

অতএব, প্রথম ঢ1508:5এ মাত্র চার রকম “বথার্থ 7০০৭৮ পাওয়া 

সভভব : যথা 24 (735719915,)১ 28 (0515152 ), 2 

(70970) £] (5100 )। 

১০ টীকা 2 প্রথম £1507৩ সম্বন্ধে বিশিষ্ট নিয়ম হল : 

প্রথম নিয়ম-011৯)০: আশ্রুযবাক্য “সামান্য” হতে বাধ্য.) 
(2151০. আশ্রয়-বাক্য যদি “সামান্ত” না হয় তাহলে সেটি ”বিশেষ” 

হবে। এবং প্রথম [18915এ বেহেতু 01016 20 10910 

আশ্রয়-বাক্র উদ্দেশ্য সেইহেতু 21810: আশ্রয়-বাক্যে এই 1719 
শছাযা। ব্যাপ্য হবে না) এবং যেহেতু ১0100121600 অন্তত একবার 

ব্যাপ্য হতে বাধ্য সেইহেতু যদি তা 74910: স্তাশ্র়-বাক্যে ব্যাপ্য 
না হয় তাহলে তা 7100: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য হতে বাধ্য ছবে। 

1117)01 আশ্রয়-বাক্যে এই ঢ18:এ যেহেতু 2110016 "৩0০ সর্বনাই 
বিধেয় সেইহেতু এ ক্ষেত্রে 2০: আশ্রয়-বাক্য নঞ্থক হতে হবে। 
কিন্ত তাহলে সিদ্ধাস্তও নঞরখঁক হতে হবে এবং যদ্দি তাই হয় তাহলে 

তার বিধেয় অর্থাৎ 79101 7610 সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়ে যাবে । কিন্তু 
তাহলে 1/0810: আশ্রয়-বাক্যে তা ব্যাপ্য থাকা দরকার; অর্থাৎ 
14910: আশ্রয়-বাক্যও নঞর্থক হওয়া দ্রকার। কিন্তু তাহলে দুটি 
আশ্রও-বাকাযই নঞ্র৫ধক হয়ে যায়। তাই এই ছ1585এ 10910 
আশ্রয়-বাক্য সর্বদাই “সামান্ত” হতে বাধ্য। 

দ্বিভীয় নিয়ম-1180০: আশ্রয়-বাক্য “সদর্থক” হতে বাধ্য) 
11001 আশ্রয়-বাঁক্য যদি সদর্থক না হয় তাহলে সেটি নঞ্থক 

হবে; তাই এ ক্ষেত্রে ?4৭$০: আশ্রয়-বাক্কে সর্ব হতে হবে। 
এই চ18015এ 14091011200 যেহেতু 19101 আগ্লয়-বাক্যর বিধেয় 

'সেই হেতু এ ক্ষেত্রে 28107 7210) 71810: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য 

0৯৮5 
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হতে পারবে না। যি তাই হয় তাহলে সিদ্ধান্তেও তা ব্যাপ্য হতে পারবে 
না। কিন্তু 110: আশ্রয়-বাকা নঞর৫থক হলে সিদ্ধান্তও নঞর্থক হতে 
বাধ্য ; অর্থাৎ সেখানে 7810 1200 ব্যাপ্য হতে বাধ্য । তাই, 
11701 আশ্রদ-বাকা নঞ্র্৫থক হতে পারে না--সদর্থক হতে বাধ্য । 

২. টাক! : প্রথম 71897৩এর বৈশিষ্ট্য । 

প্রথম [888৩এরর নিন্দোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে £_-6) 101০1চ7 
05 02008 £ 8] এই 71801এর উপর পাক্ষাৎভাবে 

প্রযোজ্য ।৫এই 7016021 ধরে নেয় যে কোনো কথা একটি প্বাপ্য-পদ” 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য ; আরাৎ 19101 আশ্রয়-বাক্যটি “সামান্ত*। তাছাড়া 
এই 101068) অনুসারে, অপর একটি কথ! সেই ব্যাপ্য-পদ-এর অন্তর্গত, 
অর্থাৎ ১107 আশ্রয়-বাকাটি সদর্থক। অর্থাৎ এই [0106810-এর ছুটি 
সর্ত--14910£ আশ্রয়-বাক্য “সামান্ত” হবে এবং 1২01700: আশ্রয়-বাক্য 
“সমর্থক” হবে। এবং এই টি সর্ত শুধুমাত্র প্রথম ঢ160:6এ বর্তমান | 
তাই 191০6000টি প্রথম ঢ1886এর উপর লাক্ষাৎভাবে প্রযোজা 1). 

৫২) একমাত্র এই চ1৪&াভেএ “৮ বাক্য সিদ্ধান্ত হিসেবে 
পাওয়া যেতে পারে। 

(৩) একমাত্র এই [1815এরই সিদ্ধান্ত চার রকমের 
বাক্য-_4৯, £১ 7, 0--হতে পারে। 

(8) একমাত্র এই ছ 1875 719)0: ও 17207 ভান 

আশ্রক্স-বাক্যে ও জিদ্ধান্তে দুজানপগাতেই যথাক্রমে বিধেয় ও 
উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহ্ৃত।, 

(খ) দ্বিতীয় চ1৪এ৩এর-বখার্থ 1০০ 

দ্বিতীয় চ787৩-এ 101101৩ 75:0-টি উভয় আশ্রয়-বাক্যেই 
বিধেয়। এই কথা মনে রেখে একে একে আট-টি আশ্র্-বাক্য 
সমদ্ব্-এর কথ| আলোচনা! কর! যাক £-- 



দ্বিতীয় ঢঃ£0:6-এর 71০০৫ ২১৭ 

(১) 4৯১৯০ 

4৯৯ 
4" সমস্ত 2 হয় & 

০ সমস্ত ৪ হক 2 

এ ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, কারণ, 717016 6:0-টি 
ছুটি সদর্থক বাক্যর বিধেয় বলে একবারও পব্যাপ্য* হয়নি । 

(২) & 
4, সমস্ত 7 হয় [1 সমস্ত ধাতু হয় মৌলিক পদার্থ 

45; (02071656065) 0. কোনো! 5 নয় [1 কোনে! মৌলিক পদার্থ নয় মিশ্রিত 

* ৮, কোনে। 5 নয় ৮ ,” কোনে! ধাতু নয় মিশ্রিত 

এখানে 95110815200 এর কোনো পিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি । একটি 
আশ্রয়-বাক্য নঞর্৫থক বলে সিদ্ধান্ত নঞর্৫থক হয়েছে, 71016 12] 
10170 আশ্রয়-বাক্যে “বাপ” হয়েছে এবং সিদ্ধান্তে *ব্যাপ্য” হবার 
আগে 19107 02110 1৬19)0: আশ্রয়-বাক্যে “বাপ্য” হয়েছে। 

অতএব, দ্বিতীয় [715016-4 “4১07৮ 1০00টি *চ৮ সিদ্ধান্ত দিতে 
পারে। এই যথার্থ *1০০-টিব নাম হল (08905558 05$ | 

(৩) 4১], 

ঠাস 
4, সমস্ত £ হয় 8 

1. কোনে। কোনে 5 হয় 

এখানে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ?%13016 
[০00টি কোনো আশ্রয়-বাক্যেই "ব্যাপ্য”* হয়নি। 

(8) 4১0০, 
4১, সমস্ত 2 হয় সমস্ত ঘোড়া হয় চতুষ্পদ 

0. কোনে! কোনে। 5 নয় 71 কোনো! কোনে জীব নম 

4১00 (38:০০০ ) চতুষ্পদ 

৮» 0. কোনে। কোনে ও নয় ৮. .” কোনে! কোনে জীব 

নয় ঘোড়। 

এখানে 951198152)-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি । একটি 
'আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ* ও ”নঞর্থক” বলে সি্থান্তটিও“বিশেষ*ও*নএ্খক* 



২১৮ তর্কবিষ্ঞা গ্রবেশিকা--নিগমন 

হয়েছে; নঞর্থক বাক্যর বিধেয় হিসেবে 7110016 '['20০-টি 
11190: আশ্রয়-বাকো “ব্যাপ)” হয়েছে । 105101 1600-টি সিদ্ধান্তে 
“ব্যাপ্য” হবার আগে 1810: আশ্রয়*বাক্যে “ব্যাপ্য” হয়েছে । অতএব, 
ঘ্িতীয় ঢ165:-এ 4১০ সমন্বয় 0 নামক যথার্থ সিদ্ধান্ত দেয়। এই 
যথার্থ ?1০০৫-এর নাম হল &138:০০০%। 

(৫) 124. 

1, কোনে! 2 নয় 1 কোনে! দেবত। নয় মরণশীল 

[/১৮ (065815) /* সমস্ত 5 হয় [1 সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

»* [০ কোনে! 5 নয় 5 ** কোনে। মানুষ নয় দেবতা 

এখানে 551109£150-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। 
71100161200 (নঞর্থক বাক্র বিধেয় হিসেবে ) 11910: 
আশ্রয-বাক্যে “ব্যাপ্য* হয়েছে, এবং 29101: ও 11100] 72109 সিদ্ধান্তে 

“ব্যাপ্য* হবার আগে যথাক্রমে 79101 ও 10100] 'মাশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য” 

হয়েছে; এবং একটি আশ্রয়-বাক্য নঞ্র্থক বলে সিদ্ধান্তও নঞর্থক হয়েছে। 

অতএব দ্বিতীয় 57150:৪এ ৮:৫৯ নামক আশ্রপ্-বাক্য সমন্বয় থেকে “ঢু” 

সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই যথার্থ ?[০০৭-টির নাম হল (0985:6 1 

(৬) দূ. 
[. কোনে 2 নয় 1 কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ 

[. কোনে। কোনে। 5 হয় 2 কোনে। কোনে। জীব হয় 

[10 ( 55011)0 ) চতুষ্পদ 

০0. কৌনে। কোনে) 9 নয় ০." কোনে! কোনে। জীৰ 
নয় মানুষ 

এখানে 55110515-এর কোনো নিম্ধম লঙ্ঘন করা হয়নি। 

একটি আশ্রয়-বাক্য নঞ্থক এবং অপরটি “বিশেষ বাক্য” বলে সিদ্ধান্তটি 

“্নঞর৫থক বিশেষ বাক)” হয়েছে । নঞর৫খক বাকার বিধেয় হিসেবে 

1$11016161:02টি 19107 আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ)* হয়েছে, এবং 1900: 

ণ"০ণণটি সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য* হবার আগে 29101 আশ্রয়-বাকে “ব্যাপ্য” 

হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় চ1£0:৩-এ চু] নামক আশ্রয়-বাক্য সমন্বয় ০ 

সিদ্ধান্ত দেয়। এই যথার্থ 70০০৫-কে £5৪88০ বলে । | 



দ্বিতীয় 7180816-এর 7000 ২১৯ 

(৭) 14. 

[. কোনে! কোনে! ৮ হয় 1 
4 সমস্ত 5 হয় 1 

এখানে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ 11016 12109টি 

ছুটি সদর্থক বাক্যর বিধেয় বলে আশ্রয়-বাকো কোথাও “ব্যাপো” নয়। 

৫৮) 0৯. 

1 % 

0. কোনে! কোনে 2 নয় [1 

4৯, সমস্ত 5 হয় 1 

এখানেও কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়। সম্ভব নয়। একটি আশ্রয়-বাক্য 
নঞ্র৫থক বলে য্ধ একান্তই কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব হোত তাহলে 
সেই সিদ্ধান্ত নঞর্থক হোত এবং তাহলে তার বিধেয়-_-অর্থাৎ 14910: 
1০00 সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হোত । কিন্তু 29101 210॥ আশ্রয়-বাকে। 

“বিশেষ বাকা ”এর উদ্দেশ্য বলে “ন্যাপ্য” নয় । এতএব এখানে কোনো 

সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না । 

অতএব, দ্বিতীয় 7180:6-এ চার রকম প্বথার্থ 1০০৭” পাওয়া 

সম্ভব: যথা 7/ (05891: ) 4৯15 (09076586755 ), 1 

(551০ ) এবং 40 (89:০০০ )। 

টাক 2 নিন্সোক্ত নিয়মগ্ডলিকে দ্বিতীয় চ78৬এর বিশিষ্ট 

নিয়ম বলে মানতে হবে £ 
১, 11০: আশ্রয়-বাক্য “সামান্য” হতে বাধ্য । 10210: 

আশ্রয়-বাক্য “লামান্ত” না হলে “বিশেষ” হবে । দ্বিতীয় [71£815এ 

10910: 21টি [48101 আশ্রয়-বাকার উর্দেশ্ট। তাই, 11910: 

আশ্রয়-বাক্য পবিশেষ* হলে আশ্রয়-বাকোোে 14510171210 ব্যাপ্য 

হবে না; অতএব সিদ্ধান্তব বিধেয়ও ব্যাপ্য হতে পারবে না। 
কারণ সিদ্ধান্তর বিধেয় হল 19101: 72001 অতএব, সিদ্ধান্তটি 
সর্থক বাকা হবে, কারণ একমাত্র সদর্ বাকার 

বিধেয় ব্যাপ্য হয় না। সিদ্ধান্ত সার্থক . হঙ্ল উভয় আশ্রয়- 

বাকাকেই শলদর্ঘক হতে হবে। কিন্তু তাহলে 7/010016 

0/১--% 
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62টি কোনো আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হতে পারবে না; কারণ এই 
16015 20190167500 উভয় আশ্রয়-বাক্যরই বিধেয়। অতএব, 
19101 আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ” হলে শেষ পর্যস্ত “অব্যাপ্য-হেতু* নামক 

দোষ ঘটবে; তাই 70910: আশ্রয়-বাক্য “সামান্য” হতে বাধ্য। 

২. একটী আশ্রয়-বাক্য নঞঞখ৫খক হতে বাধ্য। একমাত্র 
নএর্থক বাকারই বিধেয় ব্যাপ্য হয় এবং দ্বিতীয় ঢ18:5এ 1419016 
[০] উভয় আশ্রয়-বাক্যরই বিধেয়। তাই ছুটি আশ্রয়-বাঞ্্যই 
সদর্থক হলে “অব্যাপ্য-হেতৃ* নামক দোষ ঘটিবে। 

১/ গে) তৃতীয় চ1885 এর বথার্থ 11০০৭ 
তৃতীয় [1815-এ 18110015 [ওটি উন্ভয় আশ্রয় -বাক্যরই 

উদ্দেশ্য । 

(১) 4১4, 

4 সমস্ত 1 হয় 2 সমস্ত মানুষ হয় বিবেকী 

£1] (021500) ৮/.. সমস্ত 1 হয় 5 সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

»* কোনে) কোনো 5 হয় 2 »* কোনো কোনে। 

ময়ণশীল হয় বিবেকী 

এখানে 851198157-এর কোনে। শ্রিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। 
দুটি আশ্রয়-বাক্য সদর্থক বলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হয়েছে 71190161601 
উন্য় আশ্রয়-বাকোই “ব্যাপ্য* এবং আশ্রপ্নবাক্যে 21810: ও 1৬01001 
[60 যেমন পব্যাপ্য* নয় তেমনি সিদ্ধান্তেও তা পব্যাপা* হয়নি । 

'অতএব, তৃতীয় ঢ15016-এ 4৯4 সমন্বয় 1 সিদ্ধান্ত দেয়। এই 
যথার্থ 1০০৫-টির নাম হল 10875791) । 

(২) 42, 
2 সমন [হয় 2 

৮. কোনো & নয় 5 

এখানে কোনে ঘথার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া! সম্ভব নয়। কারণ, একটি 
'আশ্রয়-বাক্যে নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তও নঞথক হতে বাধ্য; সিদ্ধান্ত নঞ্্থক 

0 



তৃতীয় মঃ£8:৪-এর 21০০ ২২৯, 

হলে 11810: 0০:0)--অর্থাৎ সিঙ্গাস্তর বিধেয়--“ব্যাপ)* হবে। কিস্ত, 
আশ্রয়-বাক্যে সদর্থক বাকার বিধেয় বলে 29101 2 "বাপ? নয়।, 
তাই এখানে কোনে যথার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। 

(৩) 2], 

&. সমস্ত 1 হয় ৮ সমন্ত রোগ হয় যন্ত্রণাদায়ক 

[. কোনে। কোনে। 1 হয় 5 কোনো কোনো রোগ হয় 

/]1 (05051) নিরাময়-যোগ্য 

** ]. কোনে! কোনে 9 হয় 7১." কোনো! কোনো নিরাময়- 

যোগ্য (রোগ ) হয় যন্ত্রণাদায়ক 

এখানে 99119£15707-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। ছুটি 
আশ্রয়-বাক্যই সদর্থক এবং একটি আশ্রয়-বাক্য «বিশেষ বাক্য” বলে 
সিদ্ধান্তটি “সদর্থক বিশেষ বাক্য” হয়েছে ) 1010016 721টি 18101 
আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ)” হয়েছে এবং যেমন 18101: ও 1৬111101021 

আশ্রয়-বাক্যে *ব্যাপ্য” নয় তেমনি সিদ্ধান্তেও “ব্যাপ্য” নয়। এই ষথার্থ 
10009৭-এর নাম 7088188 । 

(8) 4৯০. 

£0-% 
£ও সমস্ত 2 হয়ত 

0. কোনে কোনো! 4 নয় 5 

এখানে কোনো যথার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সিদ্ধান্ত 
পেতে হলে সেটি নঞ্র৫ক হতে বাধ্য হোতো-_ অর্থাৎ তার বিধেয় 
109101 7ঞাঢটি পব্যাপ্য৮ হতে বাধ্য হোতো।; কিন্তু 19101 

[60টি আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য” নয়। 

(৫) 84১. 

[. কোনো]! নয় কোনে। মানুষ নয় নির্দোষ 

4৮ সমস্ত টু হয় 5 সমস্ত মানুষ হয় বিবেকী 

বধ কাকা »* 0. কোনে? কোনে! **, কোনে! কোনে 

5 নয় বিবেকী নয় নির্দোষ 

এখানে 9511981500-এর কোনে! নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি 
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একটি আশ্রয়-বাক্য নঞর্থক বলে দিদ্ধান্ত নঞর্থক হয়েছে £ 1110015 
শু'110) দুটি আশ্রয়-বাঁকোই প্ব্যাপ্য” হয়েছে এবং 19101 61) 
সিদ্ধান্তে “ব্যাপ)” হবার আগে 1510: আশ্রদ্ব-বাকো “ব্যাপ্য” হয়েছে । 
অতএব, তৃতীয় ঢ2£516-এ ঢ& নামক সমন্বয় থেকে 0 সিদ্ধান্ত 
পাওয়া যায়। এই যথার্থ ?/০০এটির নাম হল 77518126018 । 

(৬) 2. 

সমর্থন-যোগ্য 

যু. 1 হয়ও ং 

10 ( ঢা611509 ) কোনে! কোনো 1! হয় কোনে। কোনে! হিংস| 

হয় সার্থক কাজ 

১0০, কোনে। কোনে। 9 নয় 2 .*. কোনে। কোনে। সার্থক 

কাজ নয় সমর্থন-যঘোগা 

এখানে 95119415-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন কর! হয়নি । একটি 
আশ্রয্-বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধ।স্ত নঞ৫খক হয়েছে; একটি আশ্রয়-বাক্য 

“বিশেষ বাক্য” বলে সিদ্ধান্তও “বিশেষ বাক্য” হয়েছে; 71916 
শুগণাগটি 810: আঁশ্রঘ-বাক্যে ব্যাপ্য” হয়েছে এবং 11107 6110টি 
সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হবার আগে আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য” হয়েছে । অতএব, 

তৃতীয় ছ1£015-এ চু সমন্বয় থেকে 0 সিদ্ধান্ত পাওয়] যায়। এই 
1০০এটির নাম হল [51850 | 

(৭) 14৯. 
]. কোনো কোনে 71 হয় ৮. কোনে! কোনে। মানুষ হয় জ্ঞানী 

+]1১]10101587015) ১ সমস্ত হয় 9 সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

,* [, কোনো! কোনে 9 হয় 7১ *. কোনে] কোনে! মরণশীল হয় জ্ঞানী 

এখানে 9511051570-এর কোনো! নিয়ম লঙ্ঘন কর! হয়নি । ছুটি 

আশ্রয়-বাক্য সদর্থক বলে সিদ্ধাস্তও সদর্থক হয়েছে; একটি আশ্রয়-বাক্য 

বিশেষ বাক্য” বলে সিদ্ধাস্তও বিশেষ বাক” হয়েছে) 1171016 [610টি 

10101 আশ্রক্স-বাক্যে "ব্যাপা" হয়েছে এবং 21910: ও 70119012000 

যেমন আশ্রম-বাক্যে “ব্যাপ্য" নয় তেমনি দিদ্ধান্তেও পবযাপ্য* হয় নি। তাই 



তৃতীয় চ1€31:6-এর 100০৫ ২৩২ 

তৃতীয় 7180:6-এ [4 সমন্বয় থেকে ] সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই 
যথার্থ 1০০এ-টির নাম হল 101557715 | 

(৮) 04, 

0. কোনে। কোনে? 11 নয় 2 কোনে) কোনে। সান্থুষ নয় 

আানী 
€0/১0 (13902%1:00) 4৯. সমস্ত 1 হয় 5 সমস্ত মানুষ হয় মরণশাল 

* ০0, কোনে। 5 নয় ১." কোনে। কোনে। মরণশীল 
নয় জ্ঞানী 

এখানে 9511951585-এর কোনে। নিয়ম লঙ্ঘন কর! হয় নি। একটি 
আশ্রয় বাকা “নঞথক ও বিশেষ বাক” বলে সিদ্ধান্তও “নঞর্খক ও বিশেষ 

বাক্য” রয়েছে এবং 85101: 70910) সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হবার আগে 

1919: আশ্রক্ববাক্যে “ব্যাপ্য” হয়েছে । অতএব, তৃতীয় ঢ180165এ 

04 সময় থেকে 0 সিদ্ধান্ত পাওয়৷ যায় । এই যথার্থ ?[০০-এর 
নাম হল 73০০5:09 | 

অতএব তৃতীয় ঢ1£016এ ছয় রকম প্যথার্থ 24০০ পাওয়! সম্ভব 3 
যথা। /১/৯ € 7051575602১ (101552055 )১ 4] 4 10561510১24 

(76151260728 )১ 04৯ (3০০874০ ) এবং £1 € £25118078 )। 

টাকাঃ নিন্দোক্ত নিয়মগুলিকে তৃতীয় 7ঃ৪৮"এর বিশেষ 
নিয়ম বলতে হবে £-_ 

১, [117১0 আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হতে বাধ্য। কারণ ইএ 
আশ্রয়-বাক্য সদর্থক না হলে নঞ্র্থক হবে । তাহলে সিদ্ধাস্তও নঞখখক 
হবে; এবং 71910: আশ্রম্-বাক্য সদর্থক হতে বাধ্য হবে। কিন্তু 
সিদ্ধান্ত নঞর্৫ক হলে 208)01 210 ব্যাপ্য হয়ে যাবে যদিও 12001 
আশ্রয়-বাক] সদর্থক হলে সেখানে 11210170600 ব্যাপ্য হতে পাৰে 

না; কারণ এই ঢ18016এ 10810: 120টি 10910: আশ্রয়-বাক্যর 
বিধেয়। অতএব 7২101 আশ্রয়-বাকা নঞ্র্ক হলে [111010 110910: 
নামক অন্ুপপত্তি হয়ে যাবে। 

২. সিদ্ধান্ত “বিশেষ? হতে বাধ্য। কারণ সিদ্ধান্তর উদ্দেশ 
11110701 "110টি 71110 আশ্রয়-বাকো ব্যাপ্য হতে পাঁরে না?) কেনন। 



২২৪ তর্কবিদ্যা গ্রবেশিকা--নিগমন 

এই 775016-এ 1100: ভাটি 0017001 আশ্রয়-বাক্যর বিধেয় এবং 

প্রথম নিয়ম অন্গসারে 11001 আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হতে বাধা । অতএব 

এখানে স্দ্ধাস্ত “বিশেষ» না হয়ে “সামান্» হলে [11106 11001 
নামক দোষ ঘটবে। 

ঘে) চতুর্থ চঃএ৩-এর বথার্থ 11০০৫ 
চতুর্থ চ1805-এ 11001 শ'ওযঃটি 1185)0: আশ্রয়-বাকযর 

বিখেয় এবং 8817,০: আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্য । 
(১) ৯, 

45. সমস্ত [০ হয় 1 সমস্ত মানুষ হয় জীব 

দিদি ৮. সমস্ত 1 হয় 9 সমস্ত জীব হয় মরণশীল 

(072705700) ,* ] কোনে! কোনো 5 হয় .* কোনো কোনো 

মরণশীল হয় মানুষ 

এখানে 95119851570-এর কোনে নিয়ম লঙ্ঘন কর! হয়নি । কারণ, 
ছুটি আশ্রয্-বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধাস্তও সঘর্থক হয়েছে? 14110016 
শ'তাণ)টি 1৬100 আশ্রয়-বাকো পব্যাপা” হয়েছে ; এবং সিদ্ধান্তে কোন 

পদই “ব্যাপ্য” হয়নি । অতএব, চতুর্থ £1£4:৪-এ 4১১ সমন্বম থেকে 
1 সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই যথার্থ 1/0০০-টির নাম হল 
[31577906212 | 

(২) 425 

/* সমস্ত ০ হয় [৫ সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

রি (02006765) 7. কোনে। [4 নয় কোনে! ময়ণশীল নয় নির্দোষ 

»০ 8. কোনে 9 নয় ৮ » কোনো নির্দোষ নয় মানুষ 

এখানে 95119£1577-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি । একটি 

আশ্রয়-বাকা নঞর৫থক বলে সিদ্ধান্তও নঞর৫থক হয়েছে, 7010012 [670টি 

1011,01 আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য* হয়েছে) এবং 11810: ও 1$017)01 

26117) সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হবার আগে আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপা” হয়েছে। 

অতএব, চতুর্থ, ম180:০-এ 4১৮; সমন্বয় থেকে [2 সিদ্ধান্ত পাওয়। যায়। 
এই যথার্থ ?/0০4-এর নাম হল (0৯0701565 । 



চতুর [718016 ২২৫ 

€৩) 1. 

£. সমন্ত ৮ হয় [এ 

1. কোনে! কোনো ৮ হয় 5৪ 

এখানে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়! সম্ভব নয়, কারণ 7%10016 7:20 
কোনো আশ্রয়-বাকোই *ব্যাপয', হয়নি । 

(8) 4০. 

/৯00-% 

০১৭ 

4, সমস্ত 7 হয় 8 

0. কোনে! কোনে & নয় 5 

এখানে কোনে! সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ 701001০ 7611 
কোনো আশ্রয়-বাক্যেই “ব্যাপা” হয়নি । 

€৫) 1: 
7, কোনে £ নয় 8 কোনে চতুষ্পদ নর মানুষ 

4. সমস্ত 1 হয় 5 সমন্ত মানুষ হয় জীব 
[40 (05509) ্ 

" 00. কোনে। কোনে। 5 নয় ৮. কোনে। কোনে! জীব 

নয় চতুষ্পদ 

এখানে 55119£157॥-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি। 
একটি আশ্রয়-বাক্য নঞর্ক বলে সিদ্ধান্ত নঞর্ক হয়েছে; 11901 
16170911100 আশ্রয়-বাকো প্ব্যাপ্য” হয়েছে । ১109)01: 12110 

সিদ্ধান্তে *ব্যাপ্য* হবার আগে আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য” হয়েছে এবং 
11175011210 সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য* হয়নি । অতএব, চতুর্থ চ££91০-এ 
74 সমন্বয় থেকে 0 পাওয়া যায়। এই ষথার্থ ?/০০-এর নাম 
হল 58800 । 

(৬) হব, 

1. কোনে। 7 নম্ন 1 কোনো মানুষ নয় পশু 

[. কোনে! কোনে ১ হয় 5 কোনে! কোনো পশু হয় 

10 ( ঢ65515028 ) . বনবাসী 

0. কোনো কোনে 9 নয় ৮ * কুনো কোনো 

বনবাসী নয় মানুষ 

১৫৫) 



২২৬ তর্কবিষ্যা প্রবেশিকা--নিগমন 

এখানে 9511981808-এর কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়নি । একটি 
আশ্রয়-বাক্য নঞর৫ক এবং একটি আশ্রয়-বাকা “বিশেষ বাকা” বলে 
সিদ্ধান্তটি "্নঞর৫খক বিশেষ বাকা” হয়েছে) 11001০ 20টি 1,09)01 
আশ্রয়-বাকো “ব্যাপ্য* হয়েছে এবং [18101 720 সিদ্ধান্তে “বাপ্য” 

হবার আগে আশ্রয়-বাক্যে *ব্যাপা” হয়েছে । অতএব, চতুর্থ ্ 1£816-এ 
চ সমন্বয় থেকে 0 সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই যথার্থ 1০০এ-এর নাম 
হল 12£5518018 | 

(৭) 14. 

[. কোনে! কোনে 1১ হয় 1 কোনে। কোনে। জীৰ 

হয় মানুষ 

[/] (101009115 ) 4. সমস্ত [৫ হয় 5 সমন্ত মানুষ হয় মরণশীল 

»* 1. কোনো কোনে। 5 হয় ৮ কোনো কোনে 

মরপশীল হয় জীব 

এখানে 5511981570-এর কোনো নিয়ম লজ্ঘন হয়নি । একটি আশ্রয়- 
বাকা “বিশেষ বাক্য” বলে সিদ্ধান্তটি “বিশেষ বাক)” হয়েছে; উভয় 
আশ্রয়-বাক্য সদর্থক বপে সিদ্ধান্তটি সদর্থক হয়েছে 7 1019016 :[2110-টি 
1%11,01 আশ্রয়-বাক্ো “ব্যাপা” হইয়াছে এবং 19101 ও 11110102002 

কোনোটিই সিদ্ধান্তে *ব্যাপ্য” হয়নি । অতএব, চতুর্থ ঢু?5এ6-এ [4৯ 
সমন্বয় থেকে ] সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই যথার্থ 7%০০এ-এর নাম 

হল হ02089 175 | 

(৮) (0. 

0, কোনো কোনে 2 নয় ॥ 

4৯ সমস্ত 2 হয় 5 

এখানে কোনে! সিদ্ধান্ত পাওয়। সম্ভব নয়। কারণ, একটি আশ্রয়- 
বাকা নঞ্র্থক বলে সিদ্ধাস্তও নঞর৫খক হতে বাধ্য হবে। তাহলে সিদ্ধান্তে 
14210: [6108 “ব্যাপ্য” হতে বাধ্য হবে কিন্তু আশ্রয়-বাক্যে 19101 
"০0 “ব্যাপ্য* নয় । 

অতএব, চতুর্থ ঘ18০:৪-এ পীচ রকমযথার্থ ১1০০০ পাওয়। সম্ভব । 

(04৮ 



চতুর্থ ঢ1801:০ ২২৭ 

যথা, 4 (10527918502 ) 2৮5 (08517067055), 14 

(10120517505 1074৯ (755১০ ) এবং ৪] € দ75815022 ) 1 

টাকা: নিন্সোক্ত নিয়মগুলিকে চতুর্থ [187৩এর বিশিষ্ট 
নিয়ম বলে মানতে হবে £- 

১. 1৪7০: আশ্রয়-বাক্য সদর্থক হলে 118০: আশ্রয়-বাক্য 
«সা মান্য” হতে বাধ্য । কারণ এই 16876 7014010719টি 

1910£ আশ্রয়*বাক্যর বিধেয় এবং 1৬11501 আশ্রয়-বাকার উদ্দেশ্টা । 

ফলে, 1৬510: আশ্রয়-বাকা সদর্থক হলে সেখানে ?$019016 [হাটি 

ব্যাপা ভবে না; এবং তালে সেটি 1৬11)01 আশ্রয়-বাক্ে ব্যাপ্য হতে 

বাধা হবে। অতএব [৬1101 আশ্রয়-বাকা “সামান্ত” হতে বাধ্য হবে। 

২. [117০৮ আশ্রয়-বাক্য ষদ্দি সদর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত 
“বিশেষ” হতে বাধ্য হবে। কারণ 71007 "ঘটি যেহেতু এই 
ঢ715016এ 15170: আশ্রগ্রবাক্যর বিধেয় সেইহেতু এখানে 21001 

আশ্রয়-বা ₹] সদণৃক হলে 11001: 78গটি আশ্রয়-বাক্যে “অব্যাপ্য” 
থাকবে। আশ্রয়-বাক্যে “অব্যাপ্য* থাকলে তা সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হতে 

পারবে ন।) এবং যেহেতু এইটিই সিদ্বান্তর উদ্দেশ্য সেইহেতু সিদ্ধাস্ত 
“বিশেষ” বাক্য হবে। 

৩. যদ্দি একটি আশ্রয়-বাক্য নঞর৫ক হয় তাহলে 11৯)০ 
আশ্রয়-বাক্য “জামানত” হতে বাধ্য । কারণ, এটি আশ্রয়-বাক্য 

নঞর৫খক হলে সিঙ্ধান্ত৪ নঞরখক হবে পিদ্ধান্ত নঞথক হলে 109)01 
2100 সিদ্ধান্তে "ব]াপ্য” হবে; অতএব আশ্রয়-বাক্যে সে পদ *ব্যাপ্য” 
থাকাদরকার; এবং এই 716015এ1810: আশ্রক্স-বাক্যে ১81017:2100টি 

'ঘেহেতু উদ্দেশ্য সেইহেতু 10210: আশ্রদ্প-বাক্য “সামান্য” হতে বাধ্য। 
সংক্ষিগুসার £ আমর। আগেই দেখেছি যে +141০০০৮ বলতে 

যদি আশ্রয্ন-বাকা ছুটির সম্ভব-সমন্ব়কেই বোঝানো হয় তাহলে প্রত্যেক 
[160:০এ ১৬টি করে 1০০৭, অর্থাৎ চারটি ঢ188:5এ মোটের 
উপর ৬৪টি 14০০৭ পাওয়া সম্ভব। এই ৬৪টি সম্ভব ?1০০এএর 
মধ্যে মাত্র ১৯টি থেকে বধার্থ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়-_প্রথম 
ঢ1600165এ চারটি, দ্বিতীয় ঢ716015এ চারটি, তৃতীয় [50:০এ ছটি 

এবং চতুর্থ চ18016এ পাচটি। 



২২৮ তর্কবিদ্যা। প্রবেশিকা --নিগমন 

$১১০। 8২5৫0০000 £ [01506 ও 17015০৮ অনুলোম 

ও প্রতিলোম আকারান্তরণ। 
“২৪০0০01019৮ বলতে বোঝায় “পরিবর্তন” । কোনো কোনো 

পণ্ডিত [২০৫০6107) শবটিকে এই ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করে বলেন 

“এক ঢ15815এর ১০০একে অন্য [716816এর 11004 পরিণত করার” 

নাম হল “[২20000001)1 এই অর্থে প্রথম ঢ1800৪এর 1০০ণএুকে 

ছিতীয় দ1£0:০এ নিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় ঢ1£8:৪এর 7/0০৭কে তৃতীয় 

716016এ নিয়ে যাওয়া, তৃতীয় ঘ1585এর 
অনম্পূর্ণ 0)০০ণগুলিই ৃ 
যাধার্থ প্রমাণ করবার 140০০একে চতুর্থ ঢ180:০এ নিয়ে যাওয়া-_ 

উদ্দেষ্তে সম্পূর্ণ 0)০০৫এ অর্থাৎ ষে কোনো ঢ158:5এর 7/০০একে 

5, নর অন্য [7158164 নিয়ে যাবার নাম হবে 

41২20100101), | 

কিন্তু সাধার"ৎত “[ৃ২০০/০০০1১ কথাটিকে সংকীর্ণ তর অর্থে ব্যবহার 

কর। হয়। এই অর্থে দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং চতুর্থ [12৩এর 

11০০একে প্রথম ঢ18:৩এ নিয়ে যাবার নামই হল, 
£[1₹50000078% | 

/৯17510015এর মতে প্রথম ঢ16এ:০টিই একমাত্র নিতৃ্ল [1016 

কারণ, একমাজ এখানেই 7080672805 0702120 5% 2288110 সাক্ষাৎ- 

ভাবে প্রযোজ্য । অন্যান্য চ1£0:2গুলিতে এই 101060100, সাক্ষাৎভাবে 

প্রযোজ্য নয় বলে সেই ম168:০গুলির 10০ নির্দোষ নয়। তাই 
অন্তান্ত [1581০এর 10০০ণুগুলিকেও যদি প্রথম 16054 নিয়ে 

যাওয়া যাঁয় তাহলে তার্দের উপরও এই 70:56815 সাক্ষাৎভাবে প্রযোজ্য 

হবে। তাই এইভাবে তথাকথিত “অসম্পূর্ণ 100০গলির “অসম্পূর্ণতা 
দুর কর! যেতে.পারে। অর্থাৎ এইভাবে প্রমাণ কর! যেতে পারে ষে 

যদিও [01068টি ওই 1০০গলির উপর সাক্ষাত্ভাবে প্রযোজ্য নয়, 



[২6001061012 £ 1016০ ও [201160 ২২৯ 

তবুও সেগুলিকে যে নিভূপি ম188:৪এ পরিণত করা যায় তার থেকেই 

প্রমাণ হয় যে সেগুলির সিদ্ধাস্তও যথার্থ ও নির্ভরযোগা-প্রথম ঢ1016- 

এর 14০০0৭গুলির মতোই যথার্থ ও নির্ভরযোগা। অতএব, ঢ500০61018 

এর উদ্দেশ্য হল দ্বিভীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চঃ৪7৩এর 11০০৪ 
গুলির যাথার্থ প্রমান কর]। 

অতএব তথাকথিত অসম্পূর্ণ চ12015এম 11০০একে সম্পুর্ণ 

778৮75এ পরিবতিত করে তাদের যাথার্থ প্রমাণ করার নামই 
হল “2২০00806108 | [২2010105001 দুরকমের হতে পারে 101160 

ও [1701200 £ 

(১) আশ্রর়-বাক্যগুলিকে (00195151017) 00৬151012) 00180:8- 

7931601) বা “স্থান-পরি বর্তন* করে সোজাস্থজি যদি 1100616০6 

[র160:6এর কোনো 2০০একে সম্পূর্ণ হ1606এ 

পরিণত কর! হয় তাহলে এই পরিবর্তনকে বলে 

[015০1 (বা 08151088155) [২০0৪০০০৮ অন্ুলোম আকারাস্তরণ। 

একে 4001150৮% বলা হয় কারণ এখানে আলোচ্ সিদ্ধান্তটি সোঙ্জানথবজি 

আশ্রয়-বাকায থেকেই পাওয়া । 

[01150 1২5৫000 

(২) অপরপক্ষে, প্রথম ঢ1£916টির সাহাষ্যে ষ্দি প্রমাণ কর! যায় 

যে অসম্পূর্ণ 71805এর 74০০ণগুলির যে 

সিদ্ধান্ত তার বিকুদ-পদ-টি মিথ্যা, অতএব সেই 

সিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই সতা, তাহলে এই পদ্ধতিকে 1170175০% 

[২৩এ৪০$০৪ বা! প্রভিলোম আকারাস্তরণ বল! হয়। 

'টীকা £ £508০8০2 কি প্রয়োজনীয়? 

/১150090]5এর সময়ে তথাকথিত “ অসম্পূর্ণ" ঢ8:এর 1০০৭- 

গুলিকে যাচাই করে দেখবার একমাত্র উপায় ছিলো [২০150101) $ 

[70016506 [65010000 



২৩৯ তর্কবিদ্কা! গ্রবেশিকা--মিগমন 

তাই 7২৪০০6০7, তখন ছিলো অনিবার্ধ্য-ভাবে প্রয়োজনীয় । 

কিন্তু আজকাল আর 1[6000০0॥কে ও ভাবে প্রয়োজনীয় 

মনে করা হয় না, কারণ 5511951510এর 

7২5৫4০0০) কি যাথার্থ বিচার করবার অন্তান্ত উপায় আজকাল 
সত্যিই প্রয়োজনীয় 
পদ্ধতি? পাওয়া! যায়-যথা, ৪5119£150)এর সাধারণ 

বা! বিশেষ নিয়মগ্লির প্রয়োগ । অতএব, 

£১050905এর সময়ে ২৪৪০০০)এর যে রকম প্রয়োজনীয়তা ছিলো! 

আজকাল আর তা নেই। কিন্তু [২০০0০০০০এর গ্রয়োজনীয়ত। 

কমে গেলেও একথা কখনো মনে করা উচিত নয় যে আজকে 

[২০০০001) একদম অকেজে। হয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন 2/০০এএর 

951192150)কে অন্তান্ত 7/০০এএ পরিবর্তন করে এই কথা দেখ!নে। 

যায় ষে এই সব আপাতঃভিন্ন আন্ুমানপদ্ধতিগুলি মূলে একই 7 এবং 

এই কথা দেখানো যার বলে চ২৫০০০০০/, আজও অতি গ্রয়োজনীয়। 

ঢ২০০০০৮এর সাহায্যে বিভিন্ন 5511081560 অনুমানের মূলে 

একত্বভাব প্রমাণ কর। সম্ভব। 

$৬১। স্মৃতি-সহায়ক ছড়া 277) ঠ0057807110 

[17055 | 

যথার্থ ?০০এগুলির নাম যাতে সহজে মনে রাখতে স্থুবিধে হয় সেই 

কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কয়েকজন লাতিন পণ্ডিত কয়েকটি ছড়া 

বাধবার চেষ্টা করেছিলেন ; সেগুলিকে 10156080121 ( শ্বতিসহায়ক ) 

ছড়া বলা হয়। এই ছড়াগুলির অর্থহীন শব্ধর মধ্যে কয়েকটি অক্ষর 

দিয়ে কী ভাবে "অসম্পূর্ণ* চ18এএর একটি যথার্থ ১1০০৫কে প্রথম 
ঢ15:5এর যথার্থ ?0০০এএ সাক্ষাৎভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব তাঁর 



স্বৃত-সহায়ক ছড়া ২৩১ 

নিখুত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । আমরা দেখেছি থে প্রথম ঢ188০এ 
চাবটি যথার্থ 210০9] আছে, দ্বিতীয় ঢ1£015এও 

আছে চারটি, তৃতীয়য় ছটি এবং চতুর্থয় পাঁচটি। 

নীচে এই চাটি ঘ1£815এর যথার্থ 1০০- 

গুলিকে যথাক্রমে চারটি পংক্কিতে গুছিয়ে দেওয়! গেল ঃ 

93970জ1১ 0518751769 10917) 6572০ 3 

চারিটি দ10:5এর 

যথার্থ [10090 

(06584819 (08105566585 [765000) 38০০০ 

[0875190, 10188110159 [090151, ০6181960775 030০8740) 775178018 $ 

1389778126005 (08110615659 [01881159 তি 58890) 175515012 | 

উপরোক্ত প্রাত্যকটি শব্র মধ্যে তিনটি করে ৮০%৪] আছে? 

প্রথম ৬০৬€]টি 19100 0160015এর পরিচায়ক ; দ্বিতীয়টি 1/17507 

[1:210156এর পরিচায়ক ; এবং তৃতীয়টি সিদ্ধান্তর 

পরিচায়ক । অতএব, ৮০৬[গুলি 71০০এএর 

পরিচায়ক $ যথা, 8270%14 নাম থেকে বুঝতে হবেঞ্প্রথম 51601০এর 

/১/১/১ নামক 10090, 0177 নাম থেকে বুঝতে হবে এটি প্রথম 

ঢ150165এর 4১ নামক 11০০৭ ১ ইত্যার্দি। 

প্রথম ঢ1£876এর চারটি 14০০এএর নাম 3, 0, 10, £ এই 

চারটি 00173073601 দিয়ে স্থরু হয়েছে । অন্যান্ত তথাকথিত *অসম্পূর্ণ* 

ঢ160:5এর 140০00গুলির নামও 8, 0, 1), চু এই চারিটি অক্ষর দিয়ে 

স্থরু হয়েছে এবং বুঝতে হবে যে “অসম্পূর্ণ” ঢ188:৪এর একটি 74০০0 

যদি "সম্পুর্ণ” চ188০এ পরিবতিত করতে হয় তাহলে প্রথম অক্ষর 

মিলিয়ে বুঝতে হবে *সম্পূর্ণ” ঢ?৫মােএর ঠিক কোন 24০০৫এ আলোচ] 
11090]কে পরিবত্ন কর] দরকার । যদি 3 দিয়ে এই নামস্থরু হয় 

তাহলে তাঁকে 732:৮215তে পরিণত করতে হবে, ০ দিয়ে সুরু হলে 

০618161, ইত্যাদি। [কেবল 284+০60 এবং 9৯০০ ছুটি নাম 

অঙ্গরের তাৎপর্য 



২৩২ তর্কবিস্তা প্রবেশিকা স্নিগমন 

এ নিয়মের ব্যতিক্রম ]। অতএব 7/2%2%1? নাম থেকে বুঝতে হবে 

একে 9815918 পরিণত করা দরকার, 0৫52র প্রথম অক্ষর ০ 

দেখে বুঝতে হবে একে 06181270এ পরিণত কর! দরুকার, 1)%724র 

1) দেখে বুঝতে হবে থে একে 1702171তে পরিণত করা দরকার, 

££5/2%0র চ' দেখে বুঝতে হবে একে ঢত০তে পরিণত করা দরকার, 

ইত্যাদি । 

নামের মধ্যে অন্যান্য অক্ষরগুলির তাৎপর্য : 

৪ দেখে বুঝতে হবে [২০০6101এর জন্যে এর ঠিক আগের 
৮০%/০]-নির্দিই্ট বাকা-কে 9107116  007952151075 করা দরকার। 

2 দেখে বুঝতে হবে তার ঠিক আগেকার ৮০৬৫] যে বাকর 

নির্দেশক সেই বাক্যকে 00185215101) 761 ৪.0010215 কর] দরকার ! 

৪ বা ৮ তৃতীয় ₹০%/৩1-এর পর উল্লিখিত হলে বুঝতে হবে এখানে 
নতুন সিদ্ধান্তটিকে যথাক্রমে 910)116 00706751017) বা 0০020৮০5101 

0০: ৪০০102109 কর দরকার 7 ঞর॥জ থেকে বুঝতে হবে 06000651 

অর্থাৎ আশ্রয্র-বাক্য ছুটির পস্থান পরিবত'ন* করা দরকার । অথাখ্, 

আলোচ্য 95119815709 এর 18101 আশ্রয়-বাকা প্রথম [71£016এ 1111)01 

আশ্রয়-বাক্যর জায়গায় যাবে, এবং আলোচ্য 9511951917)এর 1%111)01 

আশ্রয়-বাকা প্রথম 15816 11)01 আশ্রয়-বাকা হয়ে যাবে ; মূ দেখে 

বুঝতে হবে আগের বাকাকে ০৮৮০: করা দরকার ; অতএব 18এর 

অর্থ হুল প্রথম 0০:5101॥ তারপর (001/৬015107-_অর্থাৎ 0:019- 

0:৪0931601) ; এবং 8] এর অর্থ হল আগে 91016 (00125215101 

ও তারপর (065০13107% ;) ৪ যদ্দি তৃতীয় ৬০৮০]এর পর 

উত্তিখিত হয় তাহলে বুঝতে হবে নতুন দিদ্ধান্তটি প্রথম 51710919 
(501/5615101) করে তারপর 00ড151097) করা দরকার। 

নামের মধ্যে € থাকলে বুঝতে হবে 35110£190টির 1700120%. 



অন্থলোম আকাবাস্ত রণ ২৩৩ 

[০৫০০7 করতে হবে ) 72060 এবং 8০০/৫০-_শুধু এই ছুটি 

5511981500এ € অক্ষরূটি পাওয়া যায় । প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা মনে 

করতেন এগুলিকে ]1701606 720061017 না করে উপায় নেই। 

কিন্তু এগুলিকে সোজাভাবে পরিবর্তনও করা হায়; তখন কিন্তু তাদের 

নাম বদলে যথাক্রমে চ81550100 (বা ঢ81:51)0150) এবং 10015887808] 

(1)0155817010931 ) | 

6, 1) ৮১৭, এবং 2 এই কটি অক্ষর আসলে 
অর্থহীন অক্ষর 

অর্থহীন; উচ্চারণের স্থবিধের জন্য এগুলিকে 

গ্রহণ কর যায়। 

5. ১২। 11701611650 11000 গুলির [01506 হ২6০০002 

১. দ্বিতীয় চ18শ এর 8০০৭. 

(ক). (55515 (0০5155017€ 

2, কোনো ৮ নয় 81 কোনো 1 নয় 1১1০ 

£ সব 5হয়প সব ১ হয় 11--/ 

১ কোনে ৪ নয় £ ১১ কোনে। 5 নয় 115. 

(খু). 081768068 (051975781 

4, সব চ হয় | কোনে। [4 নয় ০--1. 

৮. কোনে 5 নয় 4 সব ৮ হয় ১, 

»* 2০ কোনে 5 নয় ৮ ১, কোনো 2 নয় ০- 

*** কোনে 9 নয় 1১, 

(গ). £55009 [০150 

৮ কোনে। 2 নয় 11 কোনে! [4 নয় 2---15. 

[. কিছু 5হয় 1 কিছু 5 হয় [-, 

১50, কিছু 5 নয় ৮ "কিছু 5 নগ্ন --6. 
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(ঘে), 1387০০০- [78100109 59:50 

সব হয় কোনে! না-& নয় 77 

কিছু 5 নয় কোনে। 5 হয় না--1. 

কিছু 9 নয় কিছু 9 নয় ৮-০. 

হু. তৃতীয় [19085 এর 01০০৫. 

€ক) 10515120 

সব 1 হয় ৮ সব 1 হয় --4৯ 

সব ঠা হয়ও কিছু 9 হয় 

কিছু 5 হয়? ,* কিছু 5 হয় ০-1. 

(খ), 1018917)88 

কিছু ৫ হয় 7, সব ? হয় ১--£.. 

সব ] হ্গ 5 কিছু ০ হয় -া. 

কিছু5হয়চ5 কিছু 2 হয় ১. 

[0511 

[02 

, কিছু 5.হয় [১ (207৮6751019). 

(গ). 105 8181 

সব 1 হয় 6 সব 11 হয় 1১4১. 

কিছু [1 হয়5 কিছু 5 হয়. 

কিছু 9 হয় কিছু 5 হয় ৮--1. 

(ঘ) [61819801 

কোনো [1 নয় 2 কোনো 1 নয় 224 

সব হয় 5 কিছু 9 হয় $--]. 

কিছু ও নয় ৮ কিছু 5 নয় ৪--০. 

[08128 

[5:20 
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(ডে. 9০০৪০ - 70০18808081 

0. কিছু এ নর 1, 

&, সব ুহয়ও 

', 0. কিছু 5 নয় ৮ 

[05111 

সব % হয় ১---%৮. 

কিছু না1১ হয় 1-1[. 

' কিছু না-1, হয় 9-], 

* কিছু 9 হয় নাচ (0017015107))--]. 

* কিছু 9 নয় 1১--00৮5151077)--0, 

(চ). 75171501 

[৮ কোনো ঈ] নয় ১ 

[. কিছু ইউ হয়ও 

0. কিছু 5 নয় 7১ 

চ০10 

কোনো [৬ নয় 1১--1, 

কিছু 5 হয় 1-]. 

- কিছু 95 নয় 7১0. 

৩. চতুর্থ [1501৩এঞর 11০০ 

(ক) 31520267 

৬. লন 1১ হয় 2] 

চ38710515 

সব 7] হয় ০4৯. 

সব 1১ হয় 11-8 

* সব 1) হয় ১--৫৮, 

* কিছু 5 হয় 17 (০01%575107% )--]. 

2৯. সব হয় ও 

1, কিছু 5 হয়? 

(খু). (০জ29782$ 

৯, সব ৮ হয় 2 

কোনো & নয় ১ 

ক কোনো ৩ নয় 2 

(০917518% 

কোনে। 11 নয় ১, 

স্ব 1 হয় ১--4৯ 

»* কোনো ৮ নয় ০৮, 

** কোনে 5 নয় 7) (০02৮6151020) 

্ে 

(গা), 102775785 

কিছু ৮ হয় 

4, সব হয় 5 

*[, কিছু৪হয়ছ 

[08171 

সব 1 হয় ১, 

কিছু ৮ হয় -1. 

১ কিছু 2 হয় ১1, 

*. কিছু 5 হয় 2 (০০77৮515102) 

উদ গু 
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(ঘ), 79892৩ চ50 

৮৮ কোনে 2 নয় কোনো & নয় ০- 

4" সব হয় কিছু 5 হয় [4]. 

৮১0, কিছু 5 নর ৮ কিছু 5 নয় ৮--0. 

(উ) চ551502 [0710 

৮, কোনো 2 নয় 1! কোনে। 11 নয় 1১), 

1. কিছু হয় কিছু 5 হয় 11. 

»*১০, কিছু 5নয়৮ ,কিছু 5 নয় ৮--০. 

8. ১৩। [25506 11০০৭গুলির 177077501 

চ২5৭৪০০% ব! প্রতিলোম আকারান্তরণ। 

[1)0116500 [২০০০০01,এর পদ্ধতি হচ্ছে এই : একটি “অসম্পৃণ” 

71009 নেওয়া যাক। প্রমাণ করতে হবে যে এর দিদ্ধান্ত সত্য। 

ধরা যাক, তা নয়। তাহলে সে পিদ্ধাস্তটির “বিরুদ্ধ-বাক্য*টি সত্য 

হতে বাধা । এই “বিরুদ্ধ-বাক্য"-টিকে আশ্রয়-বাক্য ঠিসেবে নিয়ে একটি 

“সম্পূর্ণ” 21০০ গঠন করা যাক। দেখা যাবে যে এই “সম্পূর্ণ* 21০০৫ 
থেকে যে দিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে নেটি ভুল। কেন ভুল হল? “সম্পুর্ণ” 
11০০৭এর পদ্ধতি তুল হতে পারে না। অতএব “সম্পূর্ণ” 141০০ির 
যে নতৃন আশ্রয়-বাক্য নেওয়া! হয়েছিল সেইটেই ভূল । সেটি হল দেওয়া 
সিদ্ধাশ্ুটির “বিরুদ্ধ-বাক্য”। অতএব দেওয়া সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই 

নিভুল ছিল। একে বলে 1[7501:60 7২০07800071 একে 

15000০00 9%0 91১8270272 বা 165000610 ৪.0. 10779085109115 ও 

বল হয়। 

যদিও প্রথমে 79০:০০০ এবং 8০9০৪:9০র যাখার্থ গ্রমাণ করবার 

জন্যে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল তবুও এখন এই পদ্ধতি অন্ুলারে 
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সমস্ত তথাকথিত “অসম্পূর্ণ” 7০০এএর যাথার্থ নির্ণয় করা সম্ভব। 
“অসম্পূর্ণ 1০০এ-গুলির একে একে [013011601 [২০0006101) 

করা যাক ১ 

১. দ্বিতীয় 718৮/৩এর 11০০৭. 

(১) (958: 

ঢু. কোনো 1১ নয় 14 

£&, সমস্ত 5 হয় 

+, ৮. কোনে 5 নয় £" 

এই সিদ্ধান্তটি সতা না হলে এর বিরুদ্ধ-বাকা-__-অর্থাৎ, কোনো! 

কোনে ও হয় 2(]) সত্য হবে। এবাপ প্রথম 718015এ একট 

নতন 951102150 তৈরি করা যাক, তার 11810: আশ্রয়-বাক্য এই মূল 

[02107 'মাশ্রয়-্বাকাযই থাকুক এবং 11110: আশ্রয়-বাক্য হোক মূল 

সিদ্বাস্তর বিকুদ্ধ-বাক্য-টি। অতএব, 
7. কোনে 2 নয় 1 
1, কোনে! কোনে? 5 হয় ৮ 

», 0. কোনেো। কোনে 5 নয় [4] (নতুন সিদ্ধান্ত ) 

এই নতুন 951105150)কে প্রথম ঢ1£016এর ঢ6110 নামক যথার্থ 

[9000 বলতে হবে কারণ এই নতুন 55110981500 এর 11016 202 

ঢ,19101: আশ্রয়-বাক্যর উদ্দেশ্য এবং 150: আশ্রয়-বাক্যর বিণেয়। 
কিন্তু এখানের নতৃন সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ “কোনে! কোনে! ও নয় 1” 

ভূল হতে বাধ্য) কারণ এই বাক্যটি মূল 1417)0: আশ্রয়-বাক্যর “বিরুদ্ধ”- 
বাক্য এবং 95110981572এর নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক আশ্রয়-বাক্যকে 
যথার্থ বলে মানতে আমরা বাধ্য। এই যে নতুন সিদ্ধাস্তটি অযথার্থ হল 
তার আসল কারণ কি? কোন তর্কপদ্ধতির ব্যতিক্রম এখানে ঘটেনি, 
কারণ এই পদ্ধতি হল প্রথম ঢ1£05এর ০০ নামক যথার্থ তর্কপদ্ধতি। 

10910: আশ্রয়-বাক্যব মধ্যেও কোনো ভ্রান্তি থাকতে চারে না, কারণ 
এটি মূল 11910: আশ্রয়-বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়ঃ অতএব, একমাত্র 
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নতুন 74220: আশ্রয়-বাকার মধ্যেই ভূল থাকতে পারে; অর্থাৎ নতুন 
11170 আশ্রয়-বাক্যটি ভূল। তাহলে তার বিরুদ্ধ-বাকা অর্থাৎ মুল 
95119815754 দিদ্ধাস্ত সত্য হতে বাধ্য । অতএব, মূল 9511981500টি 
নিশ্ম্বই সতা ছিল। 

দ্রষ্টব্য ঃ এক্ষেত্রে মূল দিদ্ধাস্তর বিরুদ্ধ-বাক্টিকে নতুন ১5110981510- 

এব [1001 আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহার কর! হয়েছে ; কারণ তান! 

হুলে প্রথম 716015-এর কোনো যথার্থ ১০০৭ পাওয়া সম্ভব নয় এবং 
আমাদের উদ্দেশ হল প্রথম চ1505-এর যথার্থ 100০9 পাওয়া । 

[1)0160€ 1২০7০6101,-এর বেলায় এই উদ্দেশ্য যনে রেখে ভেবে দেখতে 

হবে সিদ্ধাস্তর বিরুদ্ধ-বাকাটিকে 18101 ন1 74170: কোন আশ্রয়-বাক্য 
হিসেবে বাবহার করা দরকার । যেখানে একে 19107 আশ্রয়-বাক্য 
হিসেবে ব্যবহার ন। করলে প্রথম ঢ1£8:০-এর কোনো [০০৭ পাওয়া 
যাবে না সেখানে একে 1৬91০: আশ্রঘ-বাক্য হিসেবেই ব্যবহার করতে 

হবে, এবং যেখানে একে 12507 আশ্রয়-বাক্য ঠিসেবেই ব্যবহার না 
করলে প্রথম ঃ58:6-এর কোন যথার্থ ০০ পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে 
একে 1১11701 আশ্রয়-বাক্ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে ছু- 
ভাবের ষে কোনে এক ভাবে ব্যবহার করলেই প্রথম 718012এর যথার্থ 
[$০০এ পাওয়া যাবে সেখানে যে কোনো একভাবে ব্যবহার করলেই 
চলবে। কেবল জেনে রাখ! দরকার এই নতুন বাকাটিকে একটি আশ্রয়- 
বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম ঢ140:5-এ একটি নতুন 551108197. 
গড়াই আমাদের লক্ষ । 

(২). (0০810255855 

4১ সমন্ত ০ হয় 1 

7১ কোনে 5 নয় 1 

»* 1৮, কোনে 5 নয় ৮ 

এই সিদ্ধান্তটি সত্য ন৷ হুলে এর “বিরুদ্ধ”*-বাক্য--অর্থাৎ, কোনো 
কোনো ও হয় ৮১.--সত্য হতে বাধ্য। এই নতুন বাক্যটিকে 1110.0: 
আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং মূল 71910: আশ্রয়-বাক্যকে 
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21910: হিসেবে বাবহার করে প্রথম চ18ঘএর যথার্থ 20০০৭ হিসেবে 
একটি নতুন 3511081572 গড়বার চেষ্টা করা যাক 

4৯. সমস্ত 2 হয় 8 

[, কোনে! কোনে। 5 হয় 7 

»* [৮ কোনে! কোনো ৪ হয় 1 

(নতুন 55110£15টির 1110৭16 গিয়েও হল ৮ তাই নতুন 

5911097151)কে [08111 বলতে হৃবে )। 

কিন্ত নতুন সিদ্ধান্তটি মূল 17100: আশ্রয়-বাকার বিরুদ্ধ-বাক্য ) 
অতএব এটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য, কারণ মুল 7411)0: আশ্রয়-বাকাকে অভ্রাস্ত 
বলে মানতে হবে |, কথা হল, এই ভ্রাস্তর কারণ কি? তর্ক-পদ্ধতির 
মধো কোনো তৃল থাকতে পারে না- কারণ এটি হল 70811 নামক 
অভ্রান্ত 009০0 | এখানে ১৪)0: আশ্রয়-বাক্যর মধ্যেও কোনো ভ্রাস্তি 

থাকতে পারে না, কারণ 11919: আশ্রয়-বাক্য মূল 951196137)এরই 

আশ্রয়-বাক্য। অতএব ভ্রান্তি আছে নতুন 711)0£ আশ্রয়-বাক্যে ; 
অতএব এই [11001 আশ্রয়-বাক্যৰ বিরুদ্ধ-বাক্য-__ অর্থাথি মূল সিদ্ধান্ত__ 
সত্য হতে বাধ্য ; অতএব মুল 9511981910টিও সত্য হতে বাধ্য । 

(৩) 5৪050 

৮, কোনো 72 নয় 11 

1. কোনে! কোনো 5 হয় 8 

»১ 00. কোনে) কোনে 9 নয় 

এই সিদ্ধাস্ত যথার্থ ন। হলে এর “বিরুদ্ধ-বাক্য*টি__অর্থাৎ “সমস্ত ও 
হয় 0৮ যথার্থ হতে বাধ্য। এবার এই নতুন বাক্য-টিকে 21): আশ্রয়- 
বাক্য এবং মূল 74910: আশ্রর-বাক)টিকে 11910: আশ্রয়-বাক্য হিসেবে 
নিয়ে প্রথম ঢ1£0:০-এর একটি যথার্থ 95110981529 ৫তবী করা যাক £ 

15, কোনো 5 নয় 21 

£, সমস্ত 9 হয় 2 

*১ শর" কোনো ৪ নয় [1 (৮ হল 011016617 £ অতএব 0612150 ) 
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মূল ?/1)01 আশ্রয়-বাঁকার “বিরুদ্ধ-বাকা* বলেই নতুন সিদ্ধান্তটি 
ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কিন্ত সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত হল কেন? তর্কপদ্ধতির দরুন 
নিশ্চয়ই নয় কারণ (02191617£ তো! যথার্থ 7০০৭. ; 14910: আশ্রয়- 

বাক্যর দরুনও নয়, কারণ এ 7121০: আশ্রয়-বাক্য ত মূল আশ্রয়-বাক্যই। 
অতএব ভ্রান্তি আছে নতুন 14170: আশ্রয়-বাক্যে। অতএব, এই 
01001 আশ্রয়-বাক্যর “বিরুদ্ধ-বাক্য*-_অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত সত্য। 
অতএব, মূল 9511941577-টি যথার্থ বলে মানতে হবে। 

(8) 738700০ 

£" সমস্ত 2 হয় 8 সমস্ত ঘোড়া হয় চতুষ্প? 

0. কোনে! কোনে] 5 নয় কোনে। কোনে জীব নয় চতুষ্পদ 

»* 0. কোনে! কোনে 5 নয় 2 ** কোনে। কোনে! জীব নয় ঘোড়! ! 

এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য না হয় তাহলে এর বিরুদ্ধ-বাক্য, অর্থাৎ “সমস্ত 
ও হয় ৮” বা! “সমত্ত জীব হয় ঘোড়া” সত্য হতে বাধ্য। এই নতুন 
বাক্যকে 1/11901 আশ্রয়-বাক্ হিসেবে বাবহার করে এবং মূল 21001 
আশ্রয়-বাক্যকে 118101: আশ্রয়-বাক্য হিপেবে ব্যবহার করে প্রথম 
ঢ1£8:5এ একটি নতুন 95110981907 তৈরি করা যাক :-- 

4৯ সমস্ত 2 হয় সমস্ত ঘোড়া হয় চতুম্পদ 

4 সমস্ত 5 হয় ৮ সমস্ত জীব হয় ঘোড়া 

১ 4৯" সমস্ত 5 হয় 1 ** সমস্ত জীব হয় চতুম্পদ 

[১ বা “ঘোড়া+ এখানে 1৫10016 16109 ) এই 1৬০০একে 70910028 

বলতে হবে। অতএব যুক্তি পদ্ধতির মধ্যে কোনো গলদ থাকতে পারে 
ন13 1/410£ আশ্রয়-বাক্যর মধ্যেও কোনে। গলদ থাকতে পারে না, 

কারণ একটি মূল 7910 আশ্রয়-বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও 

এখানে সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত, কারণ এটি মূল 71001 আশ্রয়-বাকার বিরুদ্ধ- 
বাকা । এভ্রাস্তি তাই একমাত্র নতুন 1010: আশ্রত্বাক্যর মধ্যেই 
থাকতে পারে। অতএব নতুন 11001 আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত; অতএব 
তার বিরুদ্ক-বাঁকা অর্থাৎ মুল সিদ্ধান্ত সত্য হতে বাধ্য। তাই মুল 
951198152 যথার্থ হতে বাধ্য। 
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২. তৃতীয় ₹78৪শএর 71০০৫ 

(১) চ5:5720 

£* সমত্ত 7 হয় 

109515150 4৯ সমস্ত হয় 5 

[, কোনো কোনে 5 হয় 0 

এই দিদ্ধাস্ত বদি যথার্থ ন! হয় তাহলে এর “বিরুদ্ব-বাকা*-টি অর্থাৎ 
কোনো 9 নয় 0” ষখার্থ হবে। এই নতুন বাক্যটিকে 109)01 
আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং মুল 201001 আশ্রয়-বাক্য 
11100: আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহার করে প্রথম [1£916-এ একটি 
নতুন 9১1198157 গড়া বাক £ 

1, কোনে 5 নয় 2 

4৯ সমস্ত ৮ হয় ও 

[১ কোনে। 1 নয় £ 

এখানে ও হল 111৭1671672 এবং এই .1০০-টি হল প্রথম 
চ18072এর 0915£0177 অতএব অভ্রাস্ত। 1401)0£ আশ্রয়-বাক্যটিও 
অন্রান্ত যেহেতু এটি মূল 1$011,0 আশ্রয়-বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 
অথচ সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত কারণ এটি মূল 14101 'মাশ্রয়-বাক্যর “বিপরীত- 
বাকা*। অতএব, এই ভ্রাস্তির কারণ নতুন 74910: আশ্রয়-বাক্ ছাড়! 
আর কিছুই হতে পারে না। এবং নতুন 7১910: আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত 
হওয়া মানেই মুল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হতে বাধ্য, কারণ এই 810: আশ্রয়” 
বাক্য মূল দিদ্ধান্তর *বিরুদ্ধ-বাক্”। অতএব, মূল সিদ্ধান্ত অন্রান্ত। 

(২) 108551215 

[. কোনো! কোনে [ নয় 5 

[01520)15 4১, সমস্ত ৫ হয় ও 

* 1 কোনে! কোনে 5 হয় ৮ 

এই সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার "বিরুদ্ধ-বাক্য”-_ অর্থাৎ, 
"কোনো 5 নয় চ*-_ষথার্থ হতে বাধ্য । এই নতুন বাকীাকে 11910: 

১৬ (3) 
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আশ্রয়-বাক্য এবং সবল 11101 আশ্রয়-বাক)কে ?4017)01: আশ্রয়-বাক্য 
হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম ঢ1£07০-এর একটি নতুন 95119515) তৈরি 
কণা যাক £ 

চ* কোনো 5 নয় 2 

4১. সমস্ত [1 হয় 9 
১ ৮১ কোনে। তা নয় 

এখানে 9 হুল 71001 160 ; এই 1০০-টি প্রথম ঢ15016- 

এর 0619:217--অতএব অত্রাস্ত। 14110)0£ আশ্রয়-বাক্যটিও যেহেতু 
মূল [11701 আশ্রয়-বাক্য সেইহেতু তার মধ্যেও কোন গলদ থাকতে 
পারে না। অথচ সিদ্ধান্তটি ভূল, কারণ এটি হল মুল 11170: আশ্রয়- 
ধাকার পবিরুদ্ধ-বাক্য”* । তর্কপদ্ধতি বা 1$091091 আশ্রয়-বাকার মধ্যে 

ভ্রান্তি থাকতে পারে না বলে স্বীকার করতে হবে নতৃন 1910: আশ্রয়- 
বাকাটি ভূল-_-অতএব তার “বিরুদ্ধ-বাক্য” অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত, অভ্রান। 

(৩) 709651 

£&, সমস্ত 1 হয় ০ 

1021151 [, কোনে! কোনো & হয় 5 

* 1 কোনো কোনে 5 হয় [১ 

যদি সিদ্ধান্ত যথার্থ না হয় তাহলে এর বিরুদ্ধ-বাক)” অর্থাৎ 
(“কোনো 9 নয় ৮৮ যথার্থ হবে। এই নতুন বাক্াকে [19101 আশ্রয়- 
বাক্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং মূল [01701 আশ্রয়-বাকাকে 1401001 
আশ্রয়-বাক্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম চ185:০-এ একটি নতুন 
951195150 তৈরী করা যাক £ 

ঢু, কোনে! 9 নয় ৮ 
[. কোনে! কোনো 1 হয় ৪ 

»* 0. কোনো কোনো & নয় 2 

এখানে 9 হল 7119019 72 এবং এই তর্কপন্ধতি প্রথম ঢ1£01০- 

এর ম0 1. অতএব, তর্কপদ্ধতির মধ্যে কোন ভুল নেই, [11707 
আশ্রয়-বাক্যটি যেহেতু মূল 117)0: আশ্রয়-বাক্য সেইহেতু তার 
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মধ্যেও গলদ থাকতে পারে না; অথচ দেখতে পাওয়! যায় সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত, 
কেননা এটি মৃণ 1/9107 আশ্রয়-বাকার “বিরুদ্ধ-বাক্য*। অতএব, এ 
ভ্রান্তি নতুন 1*9$0: আশ্রয়-বাক্য ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে না, 

অর্থাং নতুন 10910: আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত । তাহলে তার *বিরুদ্ধ-বাকা”__ 
অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত--যথার্থ হতে বাধ্য। 

(8) 25185190072 

ক. কোনো 1 নয় 1, 

£ি5121)007 £১ সমস্ত 0] হয় 5 

0. কোনে কোনে ৪ নয় ৮ 

যদি এই সিদ্ধাস্ত্ যথার্থ না হয় তাহলে এর “বিরুদ্ধ-বাক।” অর্থাৎ 
“সমত্য 9 হয় 7০” যথার্থ হতে বাধা । এই নতুন বাকাকে 19107 আশ্রয়- 
বাকা এবং মূল 71001 আশ্রয়-বাক্যকে 71101: আশ্রয়-বাক্য হিসেবে 
ব্যবহার কবে প্রথম [1601৪-এ একটি নতুন 95119£19) তৈরী যাক £ 

1৮ সমস্ত ও হয় 7 

4 সমস্ত তি হয় 9 

/&* সমস্ত [4 হয় ০ 

এখানে 9 হল 1১010016 0) এবং এই তর্কপদ্ধতি প্রথম 
71501০5-এর 8210818, অতএব অভ্রাস্ত । 1৬101 আশ্রয়-বাকাটি 

যেহেতু মূল 11001 আশ্র-বাকাই সেইহেতু তার মধ্যেও কোনো৷ গলদ 
থাকতে পারে না। অথচ সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত কারণ এটি হল মুল 1409101 
আশ্রয়-বাকার “বিপরীত-বাক]*। এই ভ্রান্তি একমাত্র নতুন 1409107 
আশ্রয্-বাক্যে থাকতে পারে ; অতএব এটি ভ্রান্ত । অতএব তার “বিরুদ্ধ- 
বাক্য” অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত হতে বাধ্য। 

(৫) 8০০৪:0০ 

0. কোনে। কোনে। 11 নয় ৮ 0. কোনে? কোনে! মানুষ নয় জ্ঞানী 

4০ সমস্ত 1 হয় 5 4 সমস্ত মানুষ হয় মুরণশীল 

»*:0, কোনে। কোনো 9 নয় ? 0, কোনে। কোনে। মরণশীল নয় জ্ঞানী 
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যদি এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয় তাহলে ভার বিরুদ্ধ-বাক্য--অর্থাৎ, সমস্ত 
মরণশীল হয় জ্ঞানী-_অনভ্রাস্ত হতে বাধ্য । এই নতুন বাক্যকে 29101 
আশ্রয়-বাকা হিসেবে এবং মূল [111,017 আশ্রয়-বাক্যকে 24117501 আশ্রয়- 

বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম ঢ188:5এ একটি নতুন $511981500 
তৈরী করা যাক +-- 

4৯, সমস্ত 9 হয় 79 সমস্ত মরণশীল হয় জ্ঞানী 

4, সমস্ত 1 হয় 5 সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

১» 4৯, সমস্ত 11 হয় 7 সমস্ত মানুষ হয় জ্ঞানী। 

এখানে 9 ( মরণশীল) হল 7110015  এবং এই তর্কপদ্ধতি 
হল প্রথম 7150815এর 1381819) অতএব অভ্রাস্ত | 11701: আশ্রয়- 

বাক্যটি মূল 11701 আশ্রয়-বাক্য বলেই তার মধ্যে কোনো! গলদ 
থাকতে পারে না। অথচ গিদ্ধান্ত ভ্রাস্ত-_-কারণ এটি হল মৃল 14910: 
আশ্রয়-বাক্যর বিরুদ্ধ বাক্য” । অতএব, এই ভ্রাস্তির একমাত্র কারণ 
হল নতুন 14910: আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত । অতএব তার বিরুদ্ধ-বাকা-_ 
অর্থাৎ মুল পিদ্ধাস্ত--যথার্থ হতে বাধ্য | 

(৬) ₹5:15078 

কোনো ঠা নয়ত 

চা 6115028 2. কোনে কোনো হয় ও 

»৮ (0. কোনো কোনে 5 নয় ৪ 

ধ্দি এই সিদ্ধাস্ত অযথার্থ হয় তাহলে তার “বিরুদ্ব-বাক্য* অথাৎ 
“সমস্ত ও হয় 0১” যথার্থ হতে বাঁধ্য। এই নতুন বাক্য-কে 7,170: আশ্রয়- 
বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং মূল 1/170£কে 7170: আশ্রয়-বাক্য 
হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম ঢ168:5এ একটি নতুন 9১11981910 তৈরি 
করা যাক £-- 

& সমস্ত 5 হয় 2 

[, কোনে! কোনে। 1 হয় 5 

* [ কোনো কোনো 8 হম ০ 



গ্রতিলোম আকারাস্তরণ ২৪৫ 

এখানে 5 হল 71016 72778 এবং এই তর্কপন্ধতি প্রথম 
5188:5এর 19821, অতএব অভ্রান্ত | 21100: আশ্রয়-বাকাটি যেতেতু 
মূল 2110 সেইহেতু অন্াস্ত। অথচ সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত, কারণ 
এটি হল মূল [310 আশ্রয়-বাকার *বিরুদ্ব-বাকা”। অতএব, এই 
ভ্রান্তি একমাত্র নতুন 18109: আশ্রয়-বাক্যর মধ্যে থাকতে পারে 
অতএব তার “বিরুদ্ধব-বা ক)”, অর্থাৎ মূল গিদ্ধাপ্ত অভ্রান্ত হতে বাধ্য। 

৩, চতুর্থ 71255 11০০এ 

(১) [31870877629 

£&, সমস্ত ? হয় 8 

13121702001 /&, সমস্ত ১ হয় ০ 

* 1, কোনো কোনো 5 হয়? 

এই সিদ্ধাস্ত যথার্থ না হলে এর বিরুদ্ধ-বাক্য অর্থাৎ কোনো 9 নয় 
[১ যথার্থ হবে! এই নতুন বাকাকে 2510: আশ্রয়-বাকা হিসেবে গ্রহণ 
করে এবং মূল 7$0100কে 7010 হিসেবে গ্রহণ কুরে প্রথম ঢ1601৪এ 
একটি নতুন 39511951525 গড়া যায়, থা-_ 

চ, কোনো ১ নয় 2 

4. সমস্ত 1 হয় 5 

৮৮:00, কোনে & নয় ০-110016 1607) হল 957 প্রথম চ1£975এর 

0০612516101 

* [. কোনো 2 নয় 21 € ০090৮615107) ) 

এখানে শেষ সিদ্ধান্তটি কোনো 0. নয় মুল 10210: আশ্রয়- 

বাক্যর “বিপরীত” বলে ভ্রান্ত হতে বাধ্য। কিন্তু এই ভ্রান্তি তর্কপদ্ধতির 
দরুনও হতে পারে ন1, 11501: আশ্রয়-্বাক্যর দরুনও হতে পারে না, 
কাঁরণ তর্কপদ্ধতি 02151200 000৮815101) নিভূল এবং 1111701 
আশ্রয়-বাক্টি মূল 2011,0: আশ্রপ্ন-বাকা ছাড়া কিছুই নয়। অতএব 
ভ্রান্তি আছে [08101 আশ্রপ্ন-বাক্যে এবং তাহলে ৪তার বিরুদ্ধ-বাক্য, 
অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত, অভ্্রাস্ত হতে বাধা । 



২৪৬ তর্কবিষ্ভা প্রবেশিকা--নিগমন 

(২) (08709720658 

4, সমস্ত 2 হয় 1 

02810761765 1. কোনে! 11 নয় 5 

»* [০ কোনে ও নয় 2 

এখানে সিদ্ধান্ত যদি যথার্থ ন হয় তাহলে তার বিরুদ্ধ-বাক্য-_অর্থাৎ 
“কোনো কোনো 5 হয় 0*--ষথার্থ হতে বাধ্য। এই নতুন বাক্য-কে 
1$011,01 আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং মূল 79101 আশ্রয়- 

বাক্যকে 19101 আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহার করে গ্রথম ঢ15015-এ 
একটি নতুন 551108150 তৈরী করা যাক-__ 

£&* সমস্ত ৮ হয় 8 

[. কোনে! কোনে 9 হয় ৮ 
»*» ]. কোনে! কোনো 9 হয় 1--0চ6 হল 11190015 0700; তর্কপদ্ধতির ন1ম 

[07711 

»* [| কোনে! কোনে! ॥ হয় 9--৫ 0০010575102) ) 

এই শেষ সিদ্ধান্ত-_অর্থাৎ “কোনো কোনে! [এ হয় 5” মিথা। হতে 

বাধ্য কারণ এটি মূল 71701 আশ্রয়-বাক্যর বিরুদ্ধ বাকা। কিন্তু তর্ক- 
পদ্ধতির মধ্যে ভুল নেই (109111 এবং 00102151078), 19101 আশ্রয় 

বাক্যর মধ্যে ভূল নেই ( মূল 74910: আশ্রয়-বাক্যই এখানে ব্যবহৃত); 
অতএব নতুন 11150: আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত হতে বাধা । তাহলে তার 

বিরুদ্ধ-বাক্য অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত__অত্রাস্ত হতে বাধ্য । 
(৩) 101278175 

1. কোনে। কোনে ৮ হয় 

[011079115 £& সমস্ত & হয়5 

৮, 1, কোনো কোনো 5 হয় ৮ 

এই সিদ্ধাস্ত ষদি তুল হয় তাহলে তার বিরুদ্ধ-বাক্য--অর্থাৎ “কোনো 
5 নয় ০*--অভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই নতুন বাক্যকে 19101: আশ্রয়- 
বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং মূল 70170: আশ্রয়-বাক্যে 11101 

হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম ঢ184:০-এ একটি নতুন 951198190 তৈরী 
করাযাক£ 



প্রতিলোম আকারাস্তয়ণ ২৪৭. 

কোনে 9 নয় 2 

সমত্ত 1 হয় ও 

কোনো ঠা নয় 2 (01001672717 5 7 0০681816500) 

কোনে 7 নয় 11 (0020৮915102) 

কিন্তু এই শেষ সিদ্ধান্ত--অর্থাৎ, “কোনে] 2 নয় [৮-_ত্রান্ত হতে 

বাধ্য ; কারণ মূল 7910: আশ্রয়-বাকার এটি হল বিকদ্ধ-বাকা। অথচ, 
তর্কপদ্ধতি অভ্রাস্ত (061916190 ও 00172151010) )১ 201010: আশ্রয়- 
বাক্য মূল 14170 আশ্রয়-বাক্যই ; ফলে ভ্রান্তি থাকতে পারে একমাত্র 
নতুন 91০: আশ্রয়-বাকো । অতএব তার বিরুদ্ধ-বাকা-কে--অর্থাৎ 
মূল সিদ্ধান্তকে অত্রাস্ত বলে মানতে হবে । 

এ যে ৮ থৈ 

(8) £55879 

1, কোনে 2 নয় 

[252])9 4৯ সমস্ত & হয় ১ 

১,009. কোনো কোনে! 5 নয় ৮ 

এই সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধ-বাক্য অর্থাৎ “সমস্ত 9 
হয় ০৮ ভ্রান্ত হতে বাধ্য । এই নতুন বাক্য-কে [1710 হিসেবে ব্যবহার 

করে এবং মুল ?100:কে [01007 হিসেবে ব্যবহার করে প্রথম 
ঢ71876এ একটি নতুন 551108150 তরী করা যাক +--- 

£ ফমস্ত 5 হয় 2 

4৯" সমস্ত ৫ হয় 5 

১০৪০ সমস্ত [ হয় ৮ (5 হল 1110015 পভ 8 022) 
** [, কোনে! কোনে। 2 হয় 11 ( 001)615101) ) 

কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তটি মূল 7/910--এর বিরুদ্ধ-বাক্য বলে মিথ্যা হতে 
বাধা । অথচঃ তর্কপদ্ধতি অভ্রান্ত (91818 এবং 00195615102) ), 
14010: অত্রান্ত ( মুল 7/1007ই ); অতএব নতুন 18101টি ভ্রান্ত হতে 
বাধা। অতএব তার বিরদ্ধ-বাক্য-_অর্থাৎ মুল লিদ্ধান্ত__যথার্থ 
হতে বাধ্য। 



২৮৪ তকবিষ্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

(৫) 8:558807 

1০, কোনো £ নয় [4 

চ1551300 [. কোনো কোনো 1 হয় 5 

৮ 0, কোনে। কোনে 9 নয় ৮ 

এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হলে তার বিরুদ্ধ-বাকা-_-অর্থাৎ “সমস্ত 9 হয় ৮%-_ 
অভ্রান্ত হতে বাধ্য । এই নতুন বাক্য-কে 14910: আশ্রয়-বাক্য হিসেবে 

ব্যবহার করে এবং মূল 14190: আশ্রয়-বাক। 1100: হিসেবে ব্যবহার 
করে প্রথম চ1£:৪এ একটি নতুণ 55119815) তৈরী কর। যাক :_ 

4১৮ সমস্ত 9 হয় 
[. কোনে! কোনে! 1? হয় 5 

,*], কোনো কোনে [4 হয় 7 (5 হল 11110161578 10201) 
»*], কোনে। কোনো 2 হয় ৮ €( 00106515101 ) 

এই শেষ সিদ্ধান্তটি মূল 7910: আশ্র্র-বাক্যর বিরুদ্ধ-বাক্য বলে 
ভ্রান্ত হতে বাধ্য। অথচ তর্কপদ্ধতি নিভূল (19811 এবং 001,05109), 

11770 অন্রান্ত (মূল 701701ই ); অতএব এই ভ্রাপ্তির হেতু হিসেবে 
নতুন 19101 আশ্রয়-বাক্য ভ্রান্ত হতে বাধ্য । অতএব তার বিরুদ্ধ- 
বাক্য অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্ত-_যথার্থ হতে বাধ্য । 

দ্রষ্টব্য ৫ প্রশ্্ হচ্ছে যে 117011506 1২200০6101) করবার লময় মূল 

সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধ-বাক্য নতুন $51198190॥এর 14910: আশ্রয়-বাক্য 
হিসেবে ব্যবহার কর! হবে, ন1 11501 আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহার করা 
হবে? এর উত্তর হচ্ছে ষে, যে কোনো আশ্রয়-বাক্য নেওয়া চলে যদি 

নতুন 9511981টি প্রথম 7716016এর 95119£150 দড়ায়। প্রত্যেক 

অসম্পূর্ণ 21০০একে পরীক্ষা করলে ফল এইরূপ হয়: 

(১) দ্বিতীয় দ1£01০-এর নঘস্ত 10০9৭ এবং চতুর্থ 71805এর 

(0:81061765কে 10010606 [২5৫0০007) করবার সময় মূল সিদ্ধান্তর 
বিরুদ্ধ-বাক্যকে নতৃন 55110981510 এর 1110০: আশ্রয়-বাক্য হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। 

(২) তৃতীয় ঢ189:6এর সমত্ত 14০০ এবং চতুর্থ ঢ18:০এর 
0810061565 ছাড়া সমস্ত 100০একে [1017606 1২০00০0101% করবার 



01021706170] 9511981900 ২৪৯ 

সময় মুল দিদ্ধাত্তর বিরুদ্ধবাকাকে নতুন 9511981510এর 71)০1 
'আশ্ঞয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহার কর! হয়। 

(৩) ট659799 এবং 72651501)কি [15011200 1[২০00000101 করবার 

সময় মূল সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধ-বাকা-কে নতুন 35110981570 এর 11910: 
বা 11100: যেকোন আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহর করা ষায়। 

8. ১81 05027752821, ৬5815577550 এবং 

91751810707750 95511018775. 

ক. 01008725785] এবং অ-]8170517761815]1 95110215810, 

যে 991109£155এর আশ্রয়-বাকো 11109010 021100 মাত্র একবার 

“ব্যাপ।” হয় এরং সিদ্ধান্তে “ব্যাপা* হবার দরকার 

নাথাকলে আশ্রয়-বাক্যে 08)0: বা 11100: 

1611) “ব্াযাপ্যা তয় না, তাকে 00812761265] 

55119081512 বলা ভয়। অর্থ, এই জাতীয় 950192157)এ কোনো 

পদ্দ আশ্রয়-বাক্যে “অনর্থক ব্যাপ্য” হয় না। 
59119£151এর নিম অন্থুনারে আশ্রন্-বাকো 10101 76০00 

অন্তত একবার “ব্যাপ্য* ত «য় “রকার এবং সিদ্ধান্তে “ব্যাপা” হতে গেলে 

09101 ও 74100012100 আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য” হতে হবে। কিন্তু 

১৯টি যথার্থ ০0০একে পরীক্ষা করলে দেখা যায় 

যে 051579% ( তৃতীয় ঢ15016 ), [7518196018 

(তৃতীয় [15016 ) এবং 155580০ ( চতুর্থ 

1606 ), এই তিনটি 7/1০০এএ 71001 1611) উভয় আশ্রয়-বাক্যেই 

(অর্থাৎ দুবারই ) প্ব্যাপ/” হয়েছে? এবং 13780810609 ( চতুর্থ 

ঢ1801:5 )-এর 19101: আশ্রয়-বাকো 70210: 12100 “বাপ।” হওয়। 

সত্বেও সিদ্ধান্তে “ব্যাপ্য” হয়নি । অতএব বল! যায় 19952196, 751919600 

এবং ঢ659০০ এই তিনটি 2০০এএ 70116 "6:00 আশ্রয়-বাঁকো 

ঢা 00010625021 

59110981917 

চারটি 700091060- 

€৪] 9110515]) 
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একবার “অনর্থক ব্যাপ্য” হয়েছে এবং 73190981801 নামক 1০০এএর 

বেলায় 719)01 760টি আশ্রয়-বাক্যে “অনর্থক ব্যাপ)* হয়েছে। 

অতএব এই চারটি 1,0০০ [00021761701] বলা যাবে না) 

অর্থাৎ ১৯টি যথার্থ ০০এএর মধ্যে মাত্র পনেরোটি 70০০৭কে ঢা0)09- 

17)61)09] বলতে হবে। 

খ, ৬/58155750 এবং অ-৬/০৪1557850 5511081522. 

কোনো 5511581575এর ক্ষেত্রে আশ্রয়-বা ক্য থেকে “সামান্য” 

সিদ্ধান্ত পাবার সম্ভাবনা থাকলেও 
বদ্ধি “বিশেষ” সিদ্ধান্ত টানা হয় ভাহলে 
সেই 9511981570কে ড/55155750 বলতে 

হবে। যথা, প্রথম 1£05এ 4৯৯ নামক সমন্বয় থেকে “&৮ 

পিদ্ধাস্ত পাওয়া! যায় (38:28 )। “সামান্ত”-র যাথার্থ থেকে যখন 

“বিশেষ*-এর যাথার্থ সহজেই অনুমেয় তখন এ ক্ষেত্রে ৮4৮ সিগ্বাস্তর 

বদল “1” সিদ্ধান্তও নিশ্চয়ই টান সম্ভব । একইগাবে, যেখানে সিদ্ধাস্ত 

“” বাক্য স্খোনে নিশ্চয়ই সেটি “0৮ বাক্য হলেও কোনে তুল 

হয় না। তাই সিদ্ধান্তে যখনই ্সামান্ত* বাক্য টান| হয় তখনই সেই 

*সামান্ঠ” বাক্যর অনুরূপ একটি “বিশেষ” বাক্য টানাঁও নিশ্চয়ই দোষের 

নয়। যেখানে “সামান্ত” বাকা পাবার সম্ভাবনা সত্বেও বিশেষ” বাক্য 

টানা হয়, সেখানে 951196190কে ড/8155050 95119815708 বা 

50199160178 [0০০৫ বল। হয়। 

চারটি ঢ50:5এর ১৯টি যথার্থ 7]0০এর মধ্যে পাচটির সিদ্ধান্ত 

“সামান্ত” বাকা) যথা 8215219) 00162915176, 

৬ ৪৪:51760 

9%1101151) 

পাচটি ড/591:57760 
063816, (0210650:95 এবং (০80061)69 |. 

93110815170 
এই পাঁচ জায়গাতেই ভা ০৪15০ 95110- 

£1510 পাওয়া সম্ভব । 



950:65126002760 95110981917) ২৫১ 

গা. 36572561555 এবং অ-56570860575৩0 95511021575. 

যে সব 5511981515এ জিদ্ধান্তকে প্রমাণ করবার পক্ষে যা 
পর্যাপ্ত তার চেয়ে জোরালো! কোনো “আশ্রয়-ৰাক্য” থাকে 

সেই অব 9511081518কে “56578600755 

ক 951108157 বল! হয় । অথাৎ, এই সব ক্ষেত্রে 
একটি “সামান্ঠ* আশ্রয়-বাক্যর বর্দল যদি একটি 

“বিশেষ* আশ্রয্-বাকা ব্যবহার করা হোত তা হলেও একই সিদ্ধান্ত 

পাওয়া যেতো । যথা) 

10810 €1. 

4, সমস্ত 01 হয় ৮ 

4৯” সমস্ত & হয় ৩ 

১০], কোনো কোনে 5 হয় 1 

এক্ষে তে, 1৫910 আশ্রয়-বাকাটি "/৯* বাক্য না হয়ে তার অনুরূপ 

"[” বাকা হলেও একই সিদ্ধান্ত পায়! ষেতো। ষথ1-- 

7. কোনো কোনে & হয় 5 

4, সমস্ত & হয় 5 

+, [. কোনে! কোনে। 9 হয় ?, 

অবশ্ট এই দ্বিতীয় ?,০০এটিব একটি নিজন্ব নাম আছে, সে নাম হল 

[01881015 | 

| এক্ষেত্রে [11501 “&৮ আশ্রয়-বাক্যটির পরিবর্তে যদি তার অনুরূপ 

*['১ আশ্রয়-বাক্য নেওয়া হোত তাহলেও একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে | 

তার নাম হোত 108051। 

স্প্ই দেখা যায় যে, যেসব 99119£150) +[0170910061709] নয় 

(1021226, 861806075 01809817010 এবং ঢ৪58০9 ) সেগুলির 

গ্রত্যেকটিই “50617808613” 951108550) | ইতিপূর্বে 108526র 
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অলোচনা হয়েছে । [6189000এর বেলায় (তৃতীয় ঢা180:6 £ 

ঢ.40 ) 910 “৮ আশ্রয়-বাঙ্যটি “অনর্থক সামান্য বাক্য”--যদি 

এটি “0” আশ্রয়-বাক্য হোত তাহলেও একই সিদ্ধান্ত পাওয়৷ যেতো 

(0&0--8০9০8:0০ )। 73:81091019-এর ( £/1- চতুর্থ ঢ180:০) 

বেলাতেও [৪10 আশ্রয়-বাক্যটি 4& না হয়ে [ হলে ক্ষতি ছিলনা 

€ 1/1--70109115 )7 এবং চঢা55৪০০র বেলায় (7:4০0- চতুর্থ 

ঢ16016 ) 15110701 আশ্রয়-বাকা & না হয়ে হলেওক্ষতি ছিল ন! 

( দ10--1651507)1 প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত পাওয়া 

যেতো 

একথা লক্ষ কর! উচিৎ যেকোন একটি “আশ্রয়-বাক)” 9£৫5118- 

£159750 হলে 5511081877কে 569781২5785 বলা হয়; 

“জিদ্ধান্ত”টি ড1651557850 হলো 5511089কে ভ/ ০৪1:5০৩এ 

বল। হয় । 

২. ১৫ 00৫০ [7579০ 05561০8] এবং 17১৪5 1915] হ0- 

৮৪৮০ 9511০8157 [ পৃঃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য] 

এতক্ষণ আমরা শুধু 5 08658010108] 95110921570 শিয়ে 

আলোচনা করেছি । এই জাতীয় 9511951500এর তিনটি বাক্য-ই 

“নিরপেক্ষ” বাকা । কিন্তু 95119£150; আরও ছুরকম হতে 

পাপ্পে--0027750060500581 এবং 10006 115110601৮2 1 ষে 

511051509 এর তিনটি বাক্য-ই “প্রাকপিক” বাক্য তাকে “অশিশ্র 

প্রাকল্পিক ন্যায়” বঙগতে হবে। যে 9511981500এর তিনটি 

বাক্যই “বৈকল্পিক” বাক্য তাকে “মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায়” বলতে 

হবে। 

আঅমিশ্র 7752০968০৬1 9511০5এর তিনটি বাকা-ই 



হ্যায়শাস্র “অনুমান” ২৫৩ 

[75090760091 70700038007 (বা “প্রাকল্িক বাকা” )। প্রাকল্লিক 

বাক্যরও ঠিক নিরপেক্ষ বাক্যর মতো “গুণ* এবং "পরিমাণ* আছে। 

তাই যত রকম *অমিশ্র নিরপেক্ষ ন্যায়” আছে তার গ্রত্যেকটির অন্নরূপ 

'অম্রিশ্র প্রাকল্লিক হ্যায়-ও সম্ভব। থা, নিম্বোস্ত অমিশ্র প্রাকল্পিক 

ন্যায়টির 70000 হল 73811818 £ 

যদি কহয়থ তাহলে গ্হয়খ 

যদি ঘহয়উ তাহলে কহয়খ 

* যদি ঘহয়ঙ তাহলে গহয়ঘ 

অমিশ্র বৈকল্পিক গ্যায়-এর তিনটি বাঁকাই হল বৈকল্লিক বাকা। 

মনে রাখতে হবে, সমস্ত ঠবকপ্লিক বাকাই হল সদর্থক। তাই অমিশ্র 

নিরপেক্ষ ন্যায়-এর «গুণ” সন্বপ্ধীয় নিয়মগুলি এখানে প্রযোজ্য নয়। 

কিন্তু “অমিশ্র বৈকল্লিক ন্যায়” এত ছুল যে নে সম্থপ্ধে বিশেষ কিছু 

আলোচনা করবার দরকার নেই । 

$ ১৬। পাশ্চাত্য লজিকের «9511০815755 এবৎ, 
ন্যয়শান্ত্রর “অনুমান+| 

দুরের পাহাড়ে ধুয়া দেখলুম আর এই ধুয়া দেখেই বুঝলুম পাহাড়ে 
আগুন রয়েছে । কেমন করে বুঝলুম? আগুন তো চোখে দেখতে 

পাইনি, দেখেছি শুধু ধুঁয়া। তা হলে বলতে 
হবে যে এই ক্ষেত্রে ধুঁয়াকে আমি আগুনের 

“চিহৃ* বলে চিনেছি। জ্ঞান এখানে সোজাম্থজি হচ্ছে না, একটি চিহ্ন 

মধ্যস্থতায় হচ্ছে। নৈয়ায়িকর| এই “চিহৃর” নাম দিয়েছেন “লিঙ্গ” এবং 

লিঙ্গর মধ্যস্থতায় এই ভাবে জ্ঞান পাবার নাম দিয়েছেন 
“তন্ুমান” 

“অনুমান” কাকে বলে 



২৫৪ তর্কবিষ্যা গ্রবেশিকা--নিগমন 

উদাহরণটিকে আরও একটু বিশ্লেষণ করা যাক। পর্বতে ধুয়া দেখছি, 
এবং তার থেকে অনুমান করছি পর্বতে বহ্ছি বর্তমান। কেমন করে 

করছি? এর উত্তরে নিশ্চই বলতে হবে ষে পাহাড়ে ধুয়া দেখার পরেই 
আমাদের মনে পড়েছে- ধুয়া থাকলেই আগুন থাকতে বাধা, যেখানে 

যেখানে ধুয়া সেখানে সেখানেই অগ্ুন__অর্থাৎ আগুনের সঙ্গে ধু'য়ার 
সম্পর্ক 0015559] | তাই অনুমানটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ 
কর] যায় 8 

(১) পাহাড়ে ধুয়া আছে 

(২) যেখানেই ধু'য়! দেখানেই আগুন আছে 

(৩) অতএব পাহাড়ে আগুন আছে 

এইভাবে অন্মানকে ভাগ করে নিলে স্প্ইই বোঝা যাঁয় যে 

হ্যায়শান্ত্রর “অনুমান” ফুরোপীয় টানি উরি, ভাত 
হল “১0508665801 (0০9£65£017০81 55110815172” বলা! হয় 

০৪] 5)11098157)”এর শায়শান্সর “অনুমান” মোটামুটি সেই 
সমতুল্য 

রকমই। 

«অনুমান? এবং “5511085% এর মধ্যে কতকট। সাদৃশ্য 
প্রথমে দেখা যাক। 5511095150এর ক্ষেত্রে নিয়ম হল প্রত্যেক 

99110981517এ মাত্র তিনটি ৮:20) থাকবে, 

অনুমানের তিনটি কমও নয়, বেশীও নয়। এই তিনটি "6:।এর 
পদ-_সাধ্য, পক্ষ 
ও হেতু নাম 19101: 12010) 10117011610) এবং 

11016 75001 অনুমানের বেলাতেও মোটা- 

মুটি তাই। অনুমানের তিনটি পদ-এর নাম হচ্ছে (১) জাধ্য 
(২) পক্ষ এবং (৩) হেতু (বা “লিঙ্গ” বা “সাধন? )। উপরের 
উদ্াহরণে তিনটি পদ হচ্ছে_“আগুন”, “পাহাড়” এবং “ধুয়া” 

*আগুন” হল পসাধ্য” ) “পাহাড়” হল “পক্ষ”; এবং “ধু যা" হল “হেতু” 



স্তায়শান্্বর “অন্থমান” ২৫৫ 

লজিকে যাকে “1811115 পু বল হয় শ্যায়শান্্রর 
“হেতু” (বা “লিজ” বা “সাধন” ) তারই জমভূল্য । অবশ্থ 

মনে রাখা দরকার যে ন্তায়শাস্মে যে ভাবে 

“হেতৃ"র হজ্ঞা দেওয়া হয়েছে লজিকে 

“]110016 1:60*এর সংজ্ঞা সেইভাবে দেওয়া হয়নি । যুরোপীয় 
পণ্ডিতদের মতে “যে 72) উভয় আশ্রয়-বাক্য ব্যবহৃত হয়ে সিদ্ধান্তে 

ব্যবহৃত হয় না সেই নুণােকেই 11101670200 বলে”, কিন্ত 
নৈয়ায়িকর্দের মতে ষেচিহ্র সাহায্যে একটি বিষয় সম্বন্ধে এমন কোনো 
কথা জানা যায় ধে কথা প্রতাক্চভাবে জানা যায় না সেই চিহ্ুর নামই 

“হেতু” বা প্লিঙ্গ” বা প্সাধন? | 

লজিকে যাকে %111750£ বওাগ বলা হয় ভ্যায়শাস্্রর 

“পক্ষ” তারই জনতুল্য। অনুমানের সাহায্যে ষে বিষয় সম্বপ্ধে কিছু 

প্রমাণ করখার চেষ্টা কর! হয় মেই বিষয়কেই 
11701165070 পক্ষ 

“পক্ষ” বলে। আলোচ্য উদ্াহরণে “পর্বত” 

সম্বন্ধে বহর অস্তিত্ব” প্রমাণিত করা হচ্ছে, অক্তএব “পর্বত”ই হল 
এ ক্ষেত্রে “পক্ষ” । লজিকেও বলা হচ্ছে সিদ্ধাস্তর,উদ্দোশ্যর নামই হল 
[1001 7200৮--এবং সিদ্ধাস্তর উদ্দেশ্য মানেই সেই বিষয় যার 
সম্বন্ধে 99119£157 কোন কথা প্রমাণ করতে চাইছে । অতএব দেবা 

যাচ্ছে যে লজিকে [৬1115017509 এর যে সংজ্ঞ। দেওয়৷ হয়েছে সেটি 
হ্যায়শান্ত্রর “পক্ষ*্র সংজ্ঞার সমতুল্য । 

লজিকে যাকে 4145০: ভাগ বলা হয় ভ্যায়শান্ত্রর 
“সাধ্য” তারই সমতুল্য। অনুমানের সাহায্যে “পক্ষ” ( পর্বত ) 

সম্থন্ধে যে-কথা ( বহ্ধি ) প্রমাণ করবার চেষ্টা কর। 

হচ্ছে সেই কথাকেই “সাধ্য” বলে। অতএব, 

আলোচ্য উদ্াহরণে বহিই হল “সাধ্য”, কেননা এখানে পর্বত সম্বন্ধে 

বন্ধিকেই প্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে। লজিকে বলা হয় সিহ্ধাস্তর 

বিধেয়র নাম হল %]%210: "5000৮ | সিদ্ধান্তর উদ্দেশ্বর নাম 

যেহেতু 11100: হা) বা পক্ষ সেইহেতু বলা যে 11100 

প'20. সন্বদ্ধে 951192190টি ষে কথ! প্রমাণ করছে তার নামই 

হল “সাধ্য” । 

10019] 0107-* হেতু 

৬900: 1:6017-" সাধ্য 
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এই ত গেল সাদৃশ্ঠর কথা । এখন “অনুমান” ও *9511981808%- 

এর অধ্যে প্রভেদ্ষ কি তাই বিচার করা যাঁক। 

ন্যায়শাস্বর অনুমান সম্বন্ধে “সাধ্য”, “পক্ষ” এবং “হেতু* এই তিনটি 

পরিভাষা ছাড়াও আরও একটি পরিভাষা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

সেই পরিভাষার নাম হল পব্যাপ্তি*। “হেতু” 

এবং “পাধ্য-র মধ্যে যে 01015651591] 

৮515০7, বা নিত্য-সম্ঘদ্ধ ভার নামই হল ব্যাপ্তি” । যথা 
“যেখানেই ধুয়া সেখানেই আগুন*। কিন্বা যা একই কথা, “সমস্ত ধুঁয়ার 

ক্ষেত্রেই আগুন বর্তমান *। এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে ধুয়া” এবং 

"আগুনের যধ্যে [00561591 সম্বন্ধ স্থাপন করা হচ্ছে। নৈয়ায়িকদের 

মতে এই [01)1৮67581 সম্বন্ধর নাম পব্যাপ্থি” এবং এই ব্যাপ্ধিই আদলে 

অনুমান পদ্ধতির যেন মেরুদণ্ড । কেমন করে ব্যাণ্তিকে প্রতিষ্ঠ। কর! 

সম্ভব অনুমান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের এইটিই প্রধান আলোচনার বিষয়। 

এর থেকেই বুঝতে পারা উচিত ষে যুরোপীয় 9511981577এর সঙ্গে 
স্যায়শাস্্রর অনুমানের আপাত তই সাদৃশ্য থাক না কেন, এ ছুয়ের মধ্যে 

মন্ত বড় প্রভেদেও বতমান। *5119£1810 

হল [০7755] 1.০8০এ্রর আলোচ্য, এবং 

“ব্যাপ্তি” কাকে বলে 

95110861577 হল গুধু 

(01721 কিন্তু অনুমান 

শুধু 1011021 নয়, [01708] [.081০এ শুধু 701108] [500 বা 
109067121ও ্ 

আকার-প্রকারের দিক থেকে যাথার্থ*-ই 

একমাত্স বিচাধ্য । 7161015€কে সেখানে শুধু মেনেই নেওয়। হয় ॥ 

এগুলি বাস্তবিকই সত্য বা ষথার্থ কি ন! সে প্রশ্ন তোলা হয় না। কিন্তু 

ন্যায়শান্ত্রর “অস্থমানের* বেলায় একেবারে অন্য কথা £ এখানে শুধুমাত্র 

আকার-গ্রকাবের দ্বিক থেকে ধাখার্থর উপর জোর দেওয়া হয়নি ? বাস্তব 

াথার্থের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। তাই, বাস্তবিক ক্ষেত্রে 

প্যাপ্ডি* কী ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সে প্রশ্ন নৈয়ায়িক অনুমানের 



স্তায়শাস্্র “অনুমান” ২৫৭ 

আলোচনায় একটি গ্রধান প্রশ্ন। অর্থাৎ নৈয়াস্িক “অনুমান” 
শুধুমাত্র £০17251 পদ্ধতি নয়) 27931 পদ্ধতিও । তাই 

১511921570এর সঙ্গে তার মূলেই গ্রভেদ রয়েছে। 

আরও একদিক থেকে প্রভেদ আছে? ন্ায়শাস্ত্ে ুরকম অনুমানের 

কথা বলা হয়েছে--স্বার্থ এবং পরার্থ। স্বার্থ 
অনুমানের পক্ষে অবয়ব. তা (নিজের জন্য) অস্থযানে অন্ুমানটিকে খুব 

[70700510010 ফলাও করে প্রকাশ করবার দরকার পড়ে না। 

পরার্থ অনুমানের বেলায় অহ্ুমানটির পাঁচটি 

“অবয়ব” থাকবে । যথা, 

০) পাহাড়ে আগুন আছে (প্রতিজ্ঞ! )) 

(২) কেননা পাহাড়ে ধুয়া আছে (হেতু); 

(৩) যেখানে ধুয়া সেখানেই আগুন, যেমন গৃহস্থর রান্লাঘর_-( ভদাক্রণ ); 

(৪) পাহাড়ে ধুয়া আছে (উশনম্ম )) 

(৫) অতএব, পাহাড়ে আগুন আছে (নিগমন )। 

এই পাচটি অংশর কী কী নাম দেওয়। হয় তা প্রত্যেক অংশর পাশে 

পাশে লিখে দেওয়। হয়েছে । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে “9511981500৮ 

যদিও মাত্র তিনটি 71090951610 দ্বার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় তবুও 

নৈয়ায়িক প্অনুমান*কে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে পাঁচটি 

[:00951600 প্রয়োজন। অর্থাৎ আকার-প্রকারের দিক থেকেও 

৮9511951570” এবং “অনুমানের* মধ্যে প্রভেদ রয়েছে । 

প্রশ্মমাল। (১১) 

১। 59511098150) কাকে বলে ? কী কী তার বৈশিঃয? 

২। 5511981577এর মুল তদ্বগুলির পরিচয় দাও । 

৩। 51195150এ কী কী নিয়ম মান দরকার? এ সব নিরীম লঙ্ঘন করলে 

কী অনুপপত্তি ঘটবে? 

১৭() 



২৫৮ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিকা--নিগমন 

৪। 11000 ও 18175 কাকে বলে। মোট কটি দ18ঘ16 আছে? সবশুদ্ধ 

কটি বধার্থ 11০০৫ মানা দরকার ? 
৫) £1150005এর 10100]0  020101 5 এ11০-র অর্থ কি? এই সুত্রে 

5৫000010এর প্রয়োজনীয়ত। ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচন! করে|। 

৬1 70190210)50021) ড/62152060 এবং 50:51786567150 59110£150 

সম্বন্ধে পরিচয় দাও। 

৭। ভ্যায়শান্ত্রর অনুমান এবং 551198151) কি অভিন্ন 1 

250727২0191 0 

1. 1030916 5%11021১00,. 9100৬ 11781 16 15 ৪. [0াা। ০1 10601910 
10070716050 8170 ০01 16010101156 11766101700. 

2. ৮81)2 ৪০ 1070 0179190:61150105 ০0 0) ১110019) ? 

3. 51509 179: 70052710001076 0011০20£ :. 0100, 1010015,1001007 
2170 100201 (61005 ০01 006 5৮110515170, 1:2001817% 006 16121001075 01 (06১6 
10601209, 11101511205 5০0] 10762910106 105 02100165, 173 15 070 101001102 
01006, 1010012 (00 17 2 59110019177) ? 

50505 200 20815056 45115000125 £)£01%77 ৫6 07%76 6! 7110 210. 
টিসি 1)07 1 19 096 02515 01 211 55119215110 16259012117. 

২৮৮, 10750159039 1701701021006 01 £১1550055 10£00% ৫6 015 ৫ 

1110, 1281012117 1)0 0015 01000801760] 21901169 £0 55110215005 ০0 
009 [71156710010 01015, 2170 1700 00 10106 00৫ 17121195. 

6. 71109531806 0136 00262] ১9110615010, 7301165, 
?..1000৬6 (17610110105 03210081 95110219110 1২199 :-_ 

(৫) 1116 17010016 160 0009 08. 01500040650, ৪৮ 18890 00087 , 
(৮) ০ 200 ০27 06 0151101000660 2) 006 00100109101) 11171095 36 19 

01500001060 11) (106 10716100199 ; 

(৫) [105০ 0:৪6 016 00100105100 19 70811100181 ডা) 006 [96- 
10156 19 19816100121. 15 1176 ০01%6796 01 11015 1016 0718? 

(৫) [6 700) 0)6 716500$965 1১6 27021156, 076 00100119100, 2009 
106 [090156. রা 

(৫) 7116 12001565 [7 0201 158 100 5৪110 00770115107. 10 2105 
। 01176. 

8. 7767 10010266018. 70100695 1 71010) 58110 100005 219 
€1610170011760, 



5270152 14 ২৫৯ 

9. [70 15 1 1081 1 15 1701 ৮2110 11) 217 01 1106 10065 13112 172] 
1১ 50 ঠা) 21] 01 11)611]? 

10. 18210117006 001711011/810101)5 415, 012, 011 2170 )0 
চ1601)61 0106 916 ৮৪110 00001 21) 01 0100 55110715110 71105 £1৮1706 ০901 
1080175. 

11. 1 আ1)10 01 000 10110দ5106 5১110015015 15 000 00180111510) 2110 
1101007 2119 17100 210. 01016 2170 17 % 1010) 10 15 11052110 2170 1)9-- 
চো, 048, 2100, ৮8 2 

12. 1৬০71101] 11701700005 ৮1010) 212 60081] ৮০]1 17 21] 076 
11711765, 

13. 8106 111৫ 1170005 17101) 10106 21 09 01019091010. 

14. 10000 71171000800 1৬০০৫. ৫০1৮6 1106 10051101017 01 1176 1010016 
[৫0 10 079 10150) 5০00180) 01110 0170 (011111) (00105 1650001৬01৬, 

10. 91705 021 10106 5600170 11010 01 (110 5৮110019007 ০21) [010৬০ 01)1% 
1160001৮ 00110101510175 

16. 12101811110 15 10 10172101170 11011090076 0210 1৮6 01015 
[04711001017 00170101510175. 

17. 170৮০ 0781 11 (116 52001709076, (110 0810 [01010190 10115 
1)৬ 11111560151, 

18. 01৮0 110 2000181 10165 01 076 9000100. 21010, 2170 [070৬6 2105 
0186. 01 1106], 

19. [5101910 11) 00181] 170৬ 000 ৭110 000905০0120) 81006 
212 06017011160, 8100. £010191150 [1000 006 ৬৪110 17)000১ 1170 56018] 
1২00165 01 072 1210016, 

26), 15107019177 006 ১701911২010 01 076 71157101176 2170 00021701176 
105 ০8110 (9 190 016 (906 ০01 170170181 3৮110619010 76250171170. 

12]. 1১0৬6 06 (01107511)0 101105 :-- 

(2) 01019 1106 11150 চা016 071 1010৮0 2) 40100051010 

(6) 71170 [11170 [07610150 101115 106 810110911৬6 17) (116 9151 2120 
(0110 9001165. 

22. ৬1780 216 070 51১90101] 01)8190162151105 01 1186 [1751 1517016 ? 

23. 51780 15 1২600100102 10190110112) 0০060 701160৮9810 
[17017601 16001001010, [5 13601000012 116005591 ? 

24. 1200006 09 10000. 01 &0 11019671650 £101116, 10111 0116005 
2120 11701160115, 

25. 050175000 2. 5ঠ11081507) 10 047:651765 2100. 1001100 1 19011 
07 079 101160 2106. 0)8 11001760 11611১00. 

26. 1[২601106 এ ০0110665 $91101190 10 (2) 65019 200 (8) 
79111970001 09 078 10160 2170 11)01160 17700700. 

27. 0156 2. 0070010666 2910016 01 (৫) 170152775, (68270772011 
2010 (০) 7900600, 8110. 1601006 620) 01 11807) 0011) 105 016 10160 2150 
[17017600 10060000. 
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28. 25001217200 11105020006 151150169 0 [00015010066 110010, 
[1110 05101 200 11110 10100. 

29, 4১061006 008 00110717% :-- 

(৫) [1 01161078101 101610156 17) [101116 1] দ৫6 21] ] 00190১11101) 
1181 081180 10] 0৫ ০0001016060 ? 

(9) 16 016 11910] 191210156 11) 1710016 ]] 616 1021000191, ছ1)86 
1511200 5০10 192 001770011660 ? 

(6) [1 006 11101 01007196 ০012. 5911021510 70 0, 181. 15 009 
10016 210 10000 ? 

30. 9150% 002 0116 00990 4150 17 016 700010 1100716 15 & 
া621001100 5৬110019001 15116101767 2 10100917861709] 201 2. 90181100106700 
3110115177. 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

মিশ্র ন্যায়__1৬115%50 95911092197 

8 ১.77100)60021-0566501102] 95911961510. 

ক, নিয়ম। 

খ. অনুপপতি। 

গ. ০96658০01108]-রূপে রূপান্তর | 

7)15111006565-0205807102] 551195570, 

২ ৩.1911910104 

ক. 10116071779 র গড়ন । 

খ. বিভিন্ন প্রকারের 10116101072 | 

প্র 10116]0]02কে [904 করা। 

ঘ. 1)1160)0)2কে যাচাই কর|। 

[01157172র আকার-গত যাখার্থ। 

[01157)17)9র বন্ত-গত বাধার্থ। 

যে 5511০81এর বাক্যগুলি “জম্পর্ক”"-র দ্বিক থেকে 
বিভিন্ন ভাকে মিশ্র 95110857 বল! 
হয়। মিশ্র 951195157) তিন রকমের 

হতে পারে- যথা-(১) চ[752090)661০91- 

(09065011591 95110815707) (২) 10191000056509658011581 

951108197) এবং (৩) 101152)09 বা দ্বিকল্প তায় | 

তিন রকম মিশ্র 
55110981510 



২৬২ । তর্কবিষ্া গ্রবেশিকা_-নিগমন 

€১। 1759০0)60০81-0819507705] 9511081817, 

যে মিশ্র 9511০857এর [15০ আশ্রয়-বাক্য হল 

17500055069], 11700: আশ্রয়-বাক্য এবং 

সিদ্ধান্ত হল 08152০11551 11০19081607 

ভাকে [159০1)50০81-08515801705] 

9711০815 বলা হয়। একে শুধু 1752০655665] 951101570ও 

বল। চলে। 

ক. নিয়ম। 1750061)661021-09265£011081 95110961909 এ 

নিম়োক্ত ছুটি নিয়ম মানতে হবে ১-- 

177000060021- 

(81655011021 

(১) /৯126০806126কে শ্বীকার (89500) করলে 00173600001) 

কেও স্বীকার (86517 ) করতে হবে ; কিন্তু বিপরীত পদ্ধতি চলবে না; 

(২) 0017560061॥6কৈ অস্বীকার (0695 ) করলে 40065০60616 

কেও অস্বীকার (05) করতে হবে; কিন্তু বিপরীত পদ্ধতি চলবে ন!। 

প্রথম নিয়ম অন্থসরণ করা হলে 851108)500কে বল! হয় “গঠন- 
মূলক” (০9735008006 ) বা বলা যায় 

95110£15)টি 7/0005 701)6158ঞ আছে; 

দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করা হলে বলা হয় 

9511981510টি প্ধ্বংসমূলক” ( [06500060565 ) বা বল! যায় ষে 

95110941509টি 1000115 ":01161)8এ আছে ; উদাহরণ £ 

১১ 0০728675০৮৩ বা গঠনমূলক 

যে ন্50060০৫০81-0266£01081 55110819510 19101 আশ্রয়- 

বাকার 2206৫619110: আশ্রয়-বাক্যে 

স্বীকার করার ফলে সিদ্ধান্তে 21910: আশ্রয়- 

বাকার ০০736008া/কেও শ্বীকার করা হয়, তাকে (0০90080005৩ 

গঠনমূলক এবং 
ধ্বংসমূলক 

গঠনমূলক 



হেতুফলা শ্রিত-নিরপেক্ষ সায় ২৬৩ 

বল! হয়; বা, বলা হয় এটি 11০0088 1৯০7868এ আছে। 

যথা-” 

(ক) বদিকহ্য়খতাহলেগহ্য়ঘ 

কহয়খ 

গহ্য় ঘ 

যদি সে আসে তাহলে আমি যাই 

সেআসে 

আমি যাই 

(খ) যদি কহয়খতাহলেগনয়ঘ 

কহয়খ 

গনয় ঘ। 

যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মে আসবে ন1 

বৃষ্টি হয় (হচ্ছে) 
সে আসবেনা 

(পর) বদিকনয়খতাহলেগহুয়ঘ 

ক নয়খ 

গহয় ঘ 

যদদিসে নাআসে তাহলে আমি যাবে 

মে আসেনি 

আমি যাবো 

(ঘ) যদি কনয়খতাহলেগনয়ঘ 

কনয়খ 

গনয় ঘ 

বদি বৃষ্টি ন। হয় তাহলে ফমল হবে না 

বৃষ্টি হয়নি 
»* ফসল হবে ন! 



২৬৪ তর্কবিদ্যা গ্রবেশিকা-_নিগমন 

২, 106550008%৬ বা! ধবংস-মুলক 

যে 7759001)60081-008655010108] 95110951510এর 1117702 

প্রতিজ্ঞায় 29101 প্রতিজ্ঞার 017$60067)£কে 
ধ্বংসমূলক 

অস্বীকার করার দরুন সিদ্ধান্তে তার 21১:2০০- 

62কে অস্বীকার করা হয় তাকে বলা হয় 10982008655 বা বলা 

হয় এটি 11০০5 :০1157058 আছে। যথা 

(ক) ঘযদ্দিকহয়খতাহলেগহয়ঘ 

গনয় ঘ 

কনয়থ 

বি সেআদে তাহলে আমি যাবে। 

আমি যাবে ন। 

** সে আসবে ন। 

€খ) বদি কহয়খতাহলেগরনয়ঘ 

গহ্ছু থ 

* কনন্সখ 

যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সে আসবে না 

মে আসবে 

বৃষ্টি হচ্ছে ন। 

€গ) বদিকনয়খতাহলেগহ্য়ঘ 

গ্রনয় ঘ 

* কহ্য়থ 

যদি সেনা আসে তাহলে আমি যাবো 

আমি যাবে! ন। 

* নে আলসবে 

€ধ) যদি কনয়খতাহুলেগনয় ঘ 

হর খ 
»* কহম্থ 



হেতৃফলাশ্রিত-নিরপেক্ষ ন্যায় ২৬৫ 

বৃষ্টি না হলে ফসল হয় ন! 

ফসল হয়েছে 

১৮ বৃষ্টি হয়েছে 

এখানে “14100005 70176075% বা “41009$ 7:011615 নাম ছুটির 

সঙ্গে 70100: আশ্রয়-বাক্য বা সিদ্ধান্তর 0৫8110গর কোন সংন্রব নেই। 

নাম ছুটি শুধু 21766006196 বা 501)5601001কে শ্বীকার করা বা 

অস্বীকার করা সংক্রান্ত । 

খ. অন্ুপপতি (75118০5 ) 

উপরোক্ত নিয়ম দুটি লঙ্ঘন করলে হয় 511505 ০ 292198 

টিকা 8) 91705050578 নাহয় হ28118০5 ০£ 

81117018126 85 607856006778 নামক 

অন্ুপপত্তি হয়। যথা, 

যদিক হয়খতাহলেগ্রহয়ঘ 

(১) “/১08001105 06 কনরখ 
81706060617 “*গ্রনয়ঘ 

যদি সে আসে তাহলে আমি যাবে! 

সেআমনছে ন। 

** আমি যাবে! ন। 

এই অন্থমান “81)060206170-অস্বীকার”-জনিত অনুপপত্তি দোষে 

হুষ্ট। কেননা, এখানে 11001 আশ্রয়-বাঁক্যে 1910: আশ্রয-বাক্যর 

8/06০0615কে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে 210: আশ্রয়-বাকার ০০0189০- 

7067কে অস্বীকার কর! হয়েছে £ এরকম পদ্ধতি নিয়ম বিরুদ্ধ । 

যদি এই মিশ্র 95119515)কে অমিশ্র 08668০:108] 

551108150এ পরিণত করা ধায় তাহলে অস্থপপত্তির চেহারা স্পষ্ট 

বোঝা ষাবে। 



২৬৬ তর্কবিষ্যা প্রবেশিকাস্্নিগমন 

অভিত্র নিরপেক্ষ ন্যায় 

/. সমস্ত ক্ষেত্র যেখানে ক হয় খহ্ম্স ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ 

7, এই ক্ষেত্র নম্ম ক্ষেত্র সেধানে ক হয় খ 

৮৮ ০. এই ক্ষেত্র নম্ম ক্ষেত যেখানে গ হয় ঘ 

এখানে 11910175200 হল “ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ” । এই 

10910: 61:00 আশ্রয়-বাক্যে “ব্যাপ্য* নয় (কারণ সদর্থক বাক্যর 

বিধেয় ) অথচ সিদ্ধাস্ত “ব্যাপ্য৮ (কারণ নঞ্র্৫খক বাক্যর বিধেয় )। 

অতএব এই যুক্তিতে [11151 2091০. নামক অন্থপপত্তি ঘটছে। 

অতএব 1759০0860০81-0652011551 95110218-এর 

8755০508কে অস্বীকার”্জনিভ অনুপপন্তি অমিশ্র 

09658011591 5511০815এর 41117086 819)01% অনুপপত্তির 

অন্ুকপ। 

আবার, 4৫ 

যদি ক হয় খতাহলেগহয়ঘ 

২)০9০১1০৪-০৩- গৃহ ১৫0০০৫ "* কহরখ 
+০০৩০৫০৯ যদি সে আসে তাহলে আমি যাবে৷ 

আমি যাবে 

* সে আসে 

এখানে “০015520812কে শ্বীকার করা” জনিত অন্থপপত্তি ঘটেছে। 

কারণ, এখানে 20150: আশ্রম্বাক্যে 20810: আশ্রয়-বাক)র' 

০01039018672£কে ত্বীকার করার বলে সিঙ্ধাস্তে 290: আশ্রয়-বাক্যর' 

81)06০€06কে ত্বীকার করা হচ্ছে। এ হুল নিয়ম বিরুদ্ধ। 

এই ম্শ্রি 9য1198151টিকে অমিশ্র 0০৪62011589] 55119481300এর' 

রূপে রূপান্তরিত করলে অন্থপপত্তিটি স্পষ্ট হয়ে দাড়াবে; যথা-- 



হেতৃফলাশ্রিত নিরপেক্ষ সাম ২৬৭, 

অমিশ্র নিরপেক্ষ ন্যায় 
4 সমস্ত ক্ষেত্র যেখানে ক হয় খজ্ুস্ম ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ 

4 এই ক্ষেত্র হম ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ 

৮৮ 4৯ এই ক্ষেত্র হাম ক্ষেত্র যেখানে ক হয় খ। 

এখানে 17100167607) হল “ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ”। এই 1/119016 

[077 ছুটি আশ্রয়-বাক্যরই বিধেয় এবং ছুটি আশ্রঘ্-বাক্যই সদর্থক 

বাক্য; তাই 11016 72107) কোথাও *বাযাপ]” নয়। অতএব এখানে 

[07001501005 11016” নামক অন্থুপপত্তি ঘটেছে । অতএব, 

1757০8১60০81-09658011091 5511০21578এর “0০91055010510%- 

স্বীকার” জনিত অনুপপত্তি বিশুদ্ধ 08858011581] 5511091507- 

এর “077175৮1556 0111৭15% নামক অনুপপত্তির অনুপ । 

গা, 08155077651 সপে বূপাস্তর। 

[75009010601০81-09665501158] 95119£1510এর 19101: আশ্রয়- 

বাকাকে 09695011091. 1:09009516101)-রপে ব্্পাস্তর করলেই 

9%11098190টি বিশুদ্ধ 09০£011০21-রূপে বূপান্তরিত হয়ে যাবে । যথা-- 

1750০6661০8 1-08068015জ1 

€১) যদিকহয়খতাহলেগহয়ঘ 

কহয় খ 

'. গাহয় ঘ 

(২) যদি দে আসে তাহলে আমি যাই 

সেআদে 

* আমি যাই 

বিশুদ্ধ 059158০1805] 

৫১) সমস্ত ক্ষেত্র যেখানে ক হয় খক্তম্ম ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ 

এই ক্ষেত্র হ্ুস্ম ক্ষেত্র যেখানে ক হয় খ 
* এই ক্ষেত্র হুম্ম ক্ষেত্র যেখানে গ হয় ঘ 



২৬৮ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিক1--নিগমন” 

(২) সমস্ত ক্ষেত্র যেখানে সে আসে হ্ুম্স ক্ষেত্র যেখানে আমি যাই 

এই ক্ষেত্র হুম ক্ষেত্র যেখানে দে আসে 

এই ক্ষেত্র ক্রম্ম ক্ষেত্র যেখানে আমি যাই। 

3২। 10880 8170055-0558০:1581 95110815122 

যে মিশ্র 5511085)এর 019০” আশ্রর-বাক্য হল 
[088)887006155 এবং 1177০: আতশ্রয়-বাক্য 

ও সিদ্ধান্ত হল 08858075551 79০19586601 

ভাকে 101500150655-08865£০71051 59511081878 বলা হয় । এর 

অপর নাম হল 1088] 010065৩5 55110151 । 

নিয়ম ৫ এই অনুমানের বেলায় নিম্নোক্ত নিয়ম মানতে 

হবে ৫ 

1$01101: আশ্রয় বাক্যে 11910: আশ্রয়-বাকার যে কোনে 

সম্ভাবনাকে ম্বীকার করলে সিদ্ধান্তে 1/9)0: আশ্রয়-বাকার অপর 

সম্ভাবনাকে ম্বীকার করা যায়। অর্থাৎ, একটির মিথ্যাত্ব অপরটির 

পগত্যতা-বোধক। যথা” 

সংজ্ঞা 

(১) হয়কহ্য়খনাহয়গরহ্রখ 

কণয়খ 

** গহয় ঘ 

(২) হয় কহয়খনাহ্য়গহয়খ 

গ্রনয়ধ 

* কহ্য়খ 

[0০১৩:৩ প্রভৃতি কোনো কোনো পগ্ডিতদের মতে এই নিয়মের 

বিপরীত নিয়মটিও স্বীকার্ধ; অর্থাৎ, 70910: আশ্রয়-রাক্যর একটি 



খিকল্পন্ায় ২৬৯ 

সম্ভাবনাকে 14017)01 আশ্রয়-বাক্যে শ্বীকার করার ফলে [19101 আশ্রয় 

বাক্যর অপর সম্ভাবনাকে সিদ্ধান্তে অস্বীকার কর] যায়। যথা-_ 

(৩) হয়কহ্য়খনাহয়গহয়ঘ 

ক হয়খ 
"* শীনয়-ঘ 

(৪) হ্য়কহয়খনাহয়গহয় ঘ 

গ্হয়ঘ 
* কনয়থ 

এ কথা স্পষ্ট যে 1910: আশ্রয়-বাক্যর সম্ভাবনা যখন (00126:59- 

01০0015 ন:৪এর মতো পরম্পর-বহিভূতি, শুধু তখনই এই নিম্নম 
খাটবে। তাই, সাধারণ নিয়ম হিসেবে শুধু প্রথম ছুটি উদ্দাহরণ সত্য 

হবে, এবং শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং চতুর্থ উদ্বাহরণও, 
ঠ 

সত্য হবে।..4/ 

$ ৩। 101157078 বা দ্বিকল্প ন্যায়। 

ক, 20০2জুর গড়ন 

যে মিশ্র 9511০8122এর 1/9)০: আশ্রয়-বাক্য হল 

(0০0709০0170 17512010)56051 0১7০১০816০0 ( অর্থাণ্ দুটি 

71579০556০5) [১8০19০58008 এর সমন্বয় ), 

11090: আশ্রয়-বাক্য হুল 7015)88)০855 

709958608 (যে 1015010065৩ 21979051610হএর দুটি অংশ 

[75001750০91 119)০:এর দুটি 872155067,%কে হয় স্বীকার 

করে, না হয় দুটি ৩০078855521 অস্বীকার করে )৯ 

এবং বার সিদ্ধাস্ত হয় 05:58০19০81, নাহয় 1012009৩85৩ 

সংজ্ঞ। 
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[20100586809 সেই মিশ্র 9511০75কি 1011৩7975 বল! হয়। 

[011677108র তিনটি বাক্যকে বিশ্লেষণ কর! যাক £-_ 

(ক) 115০: আশ্রয়-বাকা হল (0:০1020000 725190০0960 

-০জ] 70190880022 অর্থাৎ দুটি “প্রাকল্লিক-বাকা*্র সমন্বয় । 

(খ) 119০: আশ্রয়-বাক্য হল 10151015০05 11019051601 

175000)60091-05666501108] 95110981900 এর নিয়ম অন্গসারে 

75000060581 79101 আশ্রয়-বা কার ৪1)6209001)/কে 0৪6০8০11081 

14100: ত্বীকার করলে তার ০97561)€কে সিদ্ধান্তে স্বীকার করা 

সম্ভব; কিন্বা,।] 175000)60108] 2/1810এর ০0705601)কে 

00505801108] 70101 অস্বীকার করলে তার ৪1705০6021)কে 

সিদ্ধান্তে অস্বীকার করা সম্ভব । 10815077719 আসলে দুটি |750০0৬- 

€1০81-0585701108] 551198187-এর সমন্বয় । তাই 111617099র 

2010011015101)-0%5 আশ্রয়-বাক্যর দুটি সম্ভাবনা--হয় [35009006- 

0০৪1 14810:এর ছুটি ৪1)5০5061কে ম্বীকার করা, নাহয় তার 

দুটি ০000390061কে অস্বীকার করা। তাই, সিদ্ধান্তে যথাক্রমে ছুটি 

5010520 61)6কে ক্বীকার কর! যায়, বা ছুটি 810505021)6কৃ অস্বীকার 

করা ষায়। 

(গ) সিদ্ধাস্ত 09852017165] বা 108500185655 19:০০০- 

5826500 হবে। 

[011517008 বা “উভয় সংকট” শবটি আমাদের দনন্দিন জীবনে 

ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই ব্যবহার থেকে উক্ত শর অর্থের আভা 

পাওয়া ষায়। যখন আমাদের সামনে মাত্র ছুটি পথ এবং যখন উভয় 

পথেই ছুঃখের সম্ভাবনা তখনই আমরা বলি উভয় সংকটে পড়েছি। 

লজিকেও 1)1160077এর বৈশিষ্ট হল এই যুক্তি আমাদের সাধনে ছটি 
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মাত্র সম্ভাবনা উপস্থিত করে_-সেই ছুটির মধ্যে একটিকে মানতেই 

হবে অথচ ছুটি সম্ভাবনাই সমান অসস্তোষজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে 

চায়। 

খ. বিভিন্ন প্রকারের 101157708, 

যে 10119101075 10151010616 7111)01 আশ্রয়-বাকার ০0101009180 

বা সংযুক্ত 7757001)600০811508101 আশ্রয়-বাক্র ছুটি 81:5020610কে 

পালাক্রমে শ্বীকার করে নেয় তাকে (0077808006৩ [011600198 

বল৷ হয়। অপরপক্ষে, সংযুক্ত 1757000)6091 14910: আশ্রয়-বাকার 

ছুটি 002560061)6কৈ যদি [01510170616 

1170: আশ্রয়-বাক্যে পালাক্রমে অস্বীকার 

করা হয় তাহলে 1211010102কে 10৩৪808015৬ বলা হয়। অতএব, 

[0/167178টি 00185070585 59 না 105506০655১ তা 1017801 

আশ্রয়-বাক্যর উপর নির্ভর করে। 

007305061৮2 এবং 10650000152 [01121099 দুইটি 51007716 

( সরল ) বা 0070016য ( জটিল) হতে পারে। 

সরল 10215701598 সিদ্ধান্তটি হল (0৪- 

£011081 3 জটিল [01]৩]2াঞ্চয় সিদ্ধাত্তটি হল [0151018061৩ [20- 

70095461097) । অতএব) 10816177788. সরল না জটিল তা জিদ্ধান্তর 

উপর নির্ভর করে। 

অতএব 111510109 চার রকমের হতে পারে £ 

(১) সরল-নংগঠন মূলক (9109916 00075000০06 ) 

(২) জটিল-সংগঠনমূলক (000016য 00133090016 ) 

(৩) মরল-ধ্বংসমূলক (517016 19650000056 ) এবং 

€৪) জটিল-ধ্বংসমূলক (0010016 1065600615৩ )। 

গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক 

সরল ও ৮ 
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(১) সরল-সংগঠনমুলক 1011৩701779 

বর্দিকহ্য়খতাহলেগহয়ঘ এবং যদিঙহ্য়চতাহলেগরহয় ঘ 

হয়,ক হয় খনহ্য়ঙহয়চ 

* গ হয় ঘ 

যদি মানুষ নিজের মতে চলে তাহলে লোকে তার নিন্দে করবে এবং মানুষ যদ্দি 

পরের মতে চলে তাহলে লোকে তার নিন্দে করবে। 

মানুষ হয় নিজের মতে চলবে না হয় পরের মতে চলবে 

উভয়ক্ষেত্রেই লোকে তার নিন করবে। 

এই 1)11200109কে সরল (9100116 ) বপতে হবে কারণ এখানে 

সিদ্ধান্তটি হল 08962501108] ; এবং একে সংগঠনমূলক ( 001790:00- 

0৮6 ) বলতে হবে কারণ 1$011)01 আশ্রয়-বাক্যে 75101 আশ্রয়-বাক্যর 

ছুটি ৪1)0০০617€কে স্বাকার করা হচ্ছে। 

আর একটি উদ্দাহরণ 
[50)00502 পামক 76209 ৬11এর কুখ্যাত অনুচর যেভাবে তর্ক করে সব সময় 

প্রমাণ করতে বাক্তিমাত্রই রাজকোষে জরিমানা হিসেবে অনেক টাকা দিতে বাধ্য £ 

আসামী যদি মিতবায়ীর জীবনযাপন করে তাহলে তায় সঞ্চয়ের দরুন সে নিশ্চয়ই ধনী, 
এবং অপর পক্ষে সে যদি অমিতব্যয়ী জীবনযাপন করে তাহলে তার খরচখর51 থেকেই 

বোঝা যায় সে ধনী; 

আসামী হয় মিতব্যয়ী জীবনযাপন করে ন| হয় অমিতব্যয়ী জীবনবাপন করে 

অতএব, সে উভয়ক্ষেত্রেই নিশ্চয়ই ধনী ব্যজি' (এবং সেই কারণে দে রাজাকে বিশুর 

টাক! নিশ্চয়ই দিতে পারে )। 

এই তর্ক পদ্ধতিকে ₹.70050927এর চ'0:1: বা কাটা বল! হোত। 

৫২) জটিল-সংগঠনমূলক 1)1৩7যজ 
যদি কহ্য় খ তাহলে গহবেঘ এবং গহ্য়চ তাহলেছহবেজ 

হয়,কহয়খণা হয়ঙহয়চ 

অতএব, হয় গর হবে ঘ না! হয় ছ হবে জ 
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09110101081 ৬৪০ থ্ৃষ্ঠাকবে 4১163590097 পাঠাগারের 

নংরক্ষকদের বিরুদ্ধে যে তর্ক করেছিলেন সাধারণত সেই তর্কে জটিল- 

সংগঠনমূলক 10116779র বিখ্যাত উদাহরণ বলে উল্লেখ করা হয়। 
হদি বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল থাকে তাহলে বইগুলি বাহুলা- 

হয় 

মাত্র; এবং বইগুলির সঙ্গে কোরানের যদি মিল না থাকে 

তাহলে বইগুলি ক্ষতিকর ; 

বইগুলিব সঙ্গে কোরানের মিল আছে, ন! হয় নেই ; 

হয় বইগুলি বাহুলা-মাত্র না হয় ক্তিকর। 

€৩) অরল-ধবংসনূলক [021 2100075 

ক) 

(খ) 

অতএব, 

যদি কহয়খ তাহলে গহয়ঘ এবং যদি কহয়খতাহলেঙহয় চ) 

হয়, গর নয় ঘনা-হয়উনয়চ; 

ক নয় থ। 

ঘদ্দি আমার উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ করতে হয় তাঁহলে আমার ছাত্রদের সন্ত রাখতে 

হবে, এবং য্দি আমার উদ্দেষ্ঠ সিদ্ধ করতে হয় তাহলে বইটি লিখতে হবে ; 

হয়, আমি ছাত্রদের সন্তু রাখতে পারবে৷ ন। আর না হয় আমি বইটি লিখতে 

পারবো না; 

আমে আমার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ করতে পারবে। না। 

25700 যে তর্ক করে বলেছিলেন গতি বলে কোনে! জিনিস সম্ভবই নয় দেই 

তর্ক এই জাতীয় [0116107)%র বিখ্যাত উদাহরণ-_ 

যদি একটি জিনিস গতিশীল হয় তাহলে জিনিনটি যেখানে আছে সেখানে 

থেকেই গ্তিশীল হবে আর নাহয় যেখানে সে নেই মেখান থেকে গতিশীল হবে; 

কিন্ত যেখানে জিনিসটি আছে সেখান থেকে সেটি গতিশীল হতে পারে না, 

যেখানে সেটি নেই সেখানে থেকেও গতিশীল হতে পারে ন1) 

একটি জিনিস গতিশীল হতে পাঁরে না; অর্থাৎ গতি হল অসন্ুব। 

' এখানে লক্ষ কর! দরকার ষে এখানে 1001 আশ্রয়-বাক্যটি মোটেই 

১৮৫) 
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[01310155056 নয় 7 “01951701)061013” (বিকল্প ) যা আছে তা 10930: 

আশ্রয়-বাক্যর দ্বিতীয় অংশর মধোই বর্তমান। 

68) জটিল-ধবংসমূল ক 101157277জ 

যদি ক হয়খ তাহলেগত্য়ঘখএবংযদিউহ্য়চ তাহলে ছহয়জ 

হয়,গ নয় ঘনাহয়ছনয়ক্ত 

"১ হ্য়।কনয়খনাহয়উ নয়চ। 

€ক) একটি লোক যদি কত'ব্যপরায়ণ হয় তাহলে সে আদেশ মানবে এবং যদি সে 

বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে এগুলির অর্থ বুঝবে ঃ 

সে হয় আদেশ যানে না, ন। হয় এগুলির অর্থ বোঝে ন1 ; 

* সেহয় কতব্যপরায়ণ নয়, নাহয় সে বুদ্ধিমান নয়। 

€খ) যদি পেবুদ্ধিমান হোত তাহলে সে বুক্তির অসারত! বুঝতে পারতো 

এবং যদি সে সংলোক হোত তাহলে দোষ হ্বীকার করতে।; 

হয় দে বুঝতে পারে নাযে তার যুক্তিগুলি অদার নাহয় সে ৩] বুঝেও 

দাঁষ স্বীকার করতে নারাজ; 

' হৃয় তার বুদ্ধি নেই আর নাহয় সে অনাধু। 

গা, 1021572জকে ?₹5১0€ করা। 

আলোচা 1011910179গর বিপরীত-সিছ্ধান্ত-সম্পন্ন একটি দ্বিতীয় 

[011610109র তৈরী করার নাম আলোচা 101121)702কে 2558 

করা); 12696 করবার সময় 17/910: 

190 আশ্রক্স-বাক্যর ০0705605670গুলি স্থানপরিবর্তন 
দেওয়। 

করে এবং সেগুলির “গ৭*-ও পরিবতিত হয়। 

ধু 0020016স 007050030056 [0110100002. সম্বন্ধে এই নিয়ম 

প্রযোজ্য ৷ 

উদাহরণ 0010016% 0075300006156 :101151078র 

সাংকেতিক উদ্ধাহরণকে প্রথমে 254৫ করে দেখা যাক £ 



হিকল গ্তায় ২৭৫ 

মুল 101510যজ 

ঘদি ক হয় থ তাহলে গহবে ঘ এবং যদিউ হয়চতাহলেছহবেজ। 

হয়, ক হয় খনাহ্য়ঙহয়চ 

হয়, গহয় ঘনাহয়ছহয়জ। 

[২6১01664 হলে এই 10710 নিন্দোস্ত কূপের 

হবে :-- 

যদি কহয়খতাহলেছনয়জঃ এবং যদিউহয়চতাহলেগনয়ঘ। 

হয়, ক হয় খনাহ্য়ঙহয়চ 

হয়ছনয়জনাহয়গ নয়ঘ। 

এবার কয়েকটি মূর্ত উদাহরণ গ্রহণ কর! মাক £ 

€১) মুল 10115771775 

যদি বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল আছে তাহলে বইগুলি বাহুলামাত্র ; যদি 

বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল নেই তাহলে বইগুলি অনিষ্টকর; 

হয় বইগুলির নঙ্গে কোরানের মিল আছে নাহয় বইগুলির সঙ্গে কোরানের 

মিল নেই; 

হয়, বইগুলি বাহুলা-মাত্র নাহয় অনিষ্টকর। 

£₹69850 হলে এর চেহার। হবে £-- 

যদি বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল থাকে তাহলে নেগুলি অনিষ্টকর নয়; 

এবং যদ্দি বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল না! থাকে তাহলে সেগুলি 

বাহুল্য-মাত্র নল্প ; 

হয় বইগুলির সঙ্গে কোরানের মিল আছে নাহয় নেই ; 

বইগুলি হয় অনিষ্টকর নয় নাহয় বাহুল্য-মাত্র নয় । 



হণ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

(২) মুজ 10115710078 

যদি তুমি সংকাজ করে। তাহলে লোকে তোমায় ঘৃণা করবে ; এবং যদি তুমি 

অনৎকাজ করে! তাহলে দেবত। তোমায় ঘৃণা করবে 

হয় তুমি সৎ কাজ করবে নাহয় তুমি অসৎ কাজ করবে; 

হয় লোকে তোমায় ঘুণ! করবে নাহয় দেবত। তোমায় ঘবণা করবে। 

চ০০০০এ হলে এই [01191771778 হয়ে যাবে 

(৩) 

যদি তুমি সৎ কাজ করে| তাহলে দেবতা৷ তোমায় ঘ্বণা করবে না! এবং যর্দি 

তুমি অসৎ কাজ করে৷ তাহলে লোকে তোমায় ঘ্বণা করবে ন1। 

হয় তুমি সৎ কাজ করবে নাহয় অসৎ কাজ করবে ) 

** হুয় দেবত। তোমায় ঘুণা করবে না নাহয় লোকে তোমায় ঘৃপ। করবে ন1। 

গল্প আছে চ100£0185 নামক একজন দার্শনিক শিহ্তকে এই সতে" শিক্ষা 

দিয়েছিলেন ষে শিক্ষার অর্দেক দক্ষিণ| স্থরুতে দিতে হবে, বাকি অদ্ধেক 

প্রথম মামলা জিতলে দিতে হবে। শিল্প বাকি দক্ষিণ! দ্রিতে অস্বীকার করায় 
[:008০485 মামল। করেন আর শিষ্ককে বলেন-__- 

মূল 10215101775 

বদি তুমি মামলার হারে। তাহলে বিচারকের নির্দেশ অনুসারে আমার বাকি 
দক্ষিণ দিতে বাধ্য; এবং যদ্দি তুমি মামলায় জেতো তাহলে আমাদের 

পুরাণে] সত অনুসারে আমাকে বাকি অর্ধেক দক্ষিণ দিতে বাধ্য । 

হয় তুমি মামলায় হারবে নাহয় জিতবে। 

উভয় ক্ষেত্রেই বাকি দক্ষিণ। দিতে তুমি বাধ্য। 

এই [)02]ভযঃঃঞজকে 2508৫ করে শিষ্য জবাব দেয় $-- 

বদি আমি মামলায় হারি তাহলে পূর্বসরত অনুসারে বাকি দক্ষিণ দিতে 

আমি বাধ্য নই এবং যদি আমি মামলায় জিতি তাহলে বিচারকের নির্দেশ 

অনুদারে আমি বাকি দক্ষিণা দিতে বাধ্য নই ) 

হয় আমি মামলায় হারবে। নাহয় জিতবে; 

কোনে। মতেই আমি বাকি দক্ষিণ! দিতে বাধ্য নই। 



[91162971ঞকে যাচাই করা ২৭৭ 

ঘ. [0115770%কে যাচাই করা৷ 

যথার্থ হতে হলে একটি 101161919একে আকার-গত এবং বস্ত-গত 

উভয় যাথার্থের অধিকারী হতে হবে। শুধু যে এখানে তর্ক-পদ্ধতির 
নিয়মগুলি মান] হয়েছে তাই দেখলেই হবে না; আলোচ্য প্রত্যেকটি 

বাকাও ষে বস্তর দিক থেকে যথার্থ তা দেখানে। দরকার। 

[0112গর আকার-গত বাথার্থ 

একটি 10115701718 ছুটি [79900661591-0866£011081 95110- 

€150॥এর সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, কোনো একটি 

[)1161009. আকার-প্রকারের দিক থেকে যথার্থ কি না তা নির্ণয় 

করবার পক্ষে প্রথমে সেটিকে দুটি 059০907661581-08658011091 

951105157)এ ভেঙ্গে নিতে হবেঃ তারপর দেখতে হবে এই 

জাতীয় 95110£150 এর নিয়ম যথার্থ ভাবে মানা হয়েছে কি ন|। 

7500900961581-08126011081 59511021510 এর নিয়ম হল 1111107 

আশ্রয়-বাক্যে যদি [4৪101 আশ্রয়-বাকার ৪1০০০০1মকে ম্বীকার করা 

হয় তাহলে সিদ্ধান্তে 70810 আশ্রয়-বাক্যর 

০, 001775200917কে ত্বীকার করতে হবে কিন্তু 

815ঃএর নিয়ম মানার বিপরীত ভাবে তর্ক কর! যাবে না; এবং 11901 

কন? আশ্রয়-বাক্যে যদি 7510: আশ্রয্-বাক্যর 
নির্ভর করে। ০017960061)কে অন্বীকার করা হয় তাহলে 

সিদ্ধান্তে 10910: আশ্রয়-বাকার ৪1050৪- 

০17কেও অন্বীকার করতে হবে, কিন্তু বিপরীতভাবে তর্ক কর! যাবে না। 

কোনে! একটি [1167198কে বিঙ্লেষণ করে যদি দেখ! ধায় এই নিয়ম 

মানা হয়েছে তাহলে 101161)008কে আকার-প্রকার-এর দিক থেকে 



২৭৮ তর্কবিষ্া গ্রবেশিকা--নিমগন 

যথার্থ বলতে হবে। উদ্দাহরণ হিসেবে নিয়োক্ত সরল-সংগঠনমূলক 

[01110009কে নেওয়া যাক £-- 

যদি ক হয় খতাহলেখ্হয়ঘএবংবদিঙহয়চ তাহলেগ্ন হয় ঘ 

হয়, ক হয় খনাহয়ঙ হয়চ 

»* গঁহয়ঘ 

এই 10116107102 [7500961)6 01581-09065£011091] 95110 

£1510এ বিশ্লেষণ করলে ছুটি 95110981501. পাওয়া যাবে £ 

(১) বদি কহয়খতাহলেগহয়ঘ 

কহয়থ 

হয় ঘ 

(২) যদিগহয়চতাহলেগহয়ঘ 

উহয় চ 

গহয় ঘ 

এখানে, ছুটি 1759090)661081-096201108] 95110961510.এর 

বেলাতেই 1/1110017 আশ্রয়শবাকে। 1/1710: আশ্রয়-বাকার 

৪12050০০061)কে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে 14910: আশ্রয়-বাকার 

60135600010 0কে স্বীকার করা হয়েছে । অতএব, আলোচ 10116100109 

আকার-এব দিক থেকে যথার্থ । 

এবার একটি মৃত উদাহরণ নেওয়া যাক £-- 

যদি একটি মানুষ নিজের মতে চলে তাহলে লোকনিন্দা হবে; এবং 

যদি সে পরের মতে চলে তাহলে লোকনিন্দ। হবে-__-( 19101) 

একটি মানুষ হয় নিজের মতে চলবে 

আর নাহয় পরের মতে চলবে € 011759:) 

,* উতয় ক্ষেত্রেই লোকনিন্দা হবে। (সিদ্ধান্ত) 

17500 60681591-059069£071081 991192150এর বিশ্লেষণ করলে 

এই অন্ধুমানটি ছুটি 5511098197॥এ পরিণত হবে-- 



[01161001779 র বস্ত-গত যাথার্থ ২৭৯ 

(১) হদি মান্থব নিজের মতে চলে তাহলে লোৌকনিন্দ। হবে 

মানুষটি নিজের মতে চলে 

লোকনিন্দ! হবে। 

(২) যদি মানুষ পরের মতে চলে তাহলে লোকনিন্দ। হবে 

মানুষটি পরের মতে চলে 

»» লোকনিন্দা হবে। 

এই 701161010ওকে আকার-গ'ত ভাবে যথার্থ বলতে হবে কারণ এখানে 

11001 আশ্রয়-বাকাগুলিতে ৪1762০601কৈ স্বীকার করে সিদ্ধান্তে 

০010560161)€কে ম্বীকার কর! হয়েছে। 

একই ভাবে (0070016 00775005061%6 10116001079, 

911501012 17095000056 101161]0া]2র এবং 0501019169 17055000- 

0৮০ 10116]])2র যে সব উদাহরণ 8 ৩, খ-তে দেওয়া হয়েছে 

সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে প্রত্যেকটি 101008115 যথার্থ; 
কারণ প্রতোক ক্ষেত্রেই [75000)601091-0966690108] 95110 

£15এর নিয়মকে ঠিক মতো! মানা হয়েছে । এই নিয়মকে ঠিক 

মতো মানা! ন1 হলে 1011010109র আকার-প্রক্ার-এর দিক থেকে অধাথার্থ 

হয়ে যায়। তাই, 10110170109 01009] অযাথার্থ গ্রমান করতে হলে 

[01107গটিকে [7500901)60591-09065501109] 5৮110615004 

বিশ্লেষণ করে দেখাতে হয় এই তর্কপদ্ধতির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। 

1081০2৮ঞর বন্ত-গত ঘাথার্থ 

[011620108 যদি আকার-প্রকার-এর দিক থেকে যথার্থ হয় তাহলেই 

চলবে না। একে বস্তর“গত ভাবেও যথার্থ হতে 

টিধাগসার গত হবে? অর্থাৎ এর আশ্রয়-বাক্যগুলি বাস্ডবিক 
সত্য হওয়া দরকার । বস্তৃত) 10115702775 

নামক তর্কপদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযথার্থ হয়» কারণ 



২৮ তর্কবিস্ত। প্রবেশিকা--নিগমন 

এমন উদ্দাহুরণ খুবই বিরল যেখানে ছুটি সম্ভাবনার দ্বার সমস্ত স্ভাবনা 
নিঃশেষিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচ্য ছুটি সম্ভবনা সমস্ত সম্ভাবনাকে 

আপাতত উজাড় করতে চাইলেও আসলে উজাড় করতে পারে না। 

এই সব ক্ষেত্রকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে 
তর্কপদ্ধতির মধ্য বস্ত-গত অনুপপত্তি থেকে গিয়াছে | 101161019র 

আশ্রম্-বাক্য যার্দি বস্তর দিক থেকে অধাথার্থ হয় তাহলে বলতে হবে 

সেখানে বস্ত-গত অন্নুপপত্তি থেকে গিয়াছে । আশ্রয়-বাক্য যদি বস্তুর দিক 

থেকে অধথার্থ হয় তাহলে সিদ্ধাস্তও অধথার্থ হবে। তাই দেখতে হবে 

আলোচ্য 1)11600109র আশ্রয়-বাক্য বস্তুর দিক থেকে যথার্থ কি ন|। 

[011017)109র বস্ত্-গত অযাথার্থ দুভাবে 

প্রমাণ করা যায় : 

(১) 118)০: আশ্রয়-বাক্য বস্তর দিক থেকে ভ্রান্ত হতে পারে : 
1011270009 01510: আশ্রয়-বাকাটি ছুটি 7719000১60081 7:০০- 

510102এর সংমিশ্রণ । এই ছুটি [70096159608] 0:00516101,কে 

যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় ষে এখানে ০017360061)গুলি 

বাস্তবিক ৪10০০০67-প্রস্থত নয় তাহলে 

উল বুঝতে হবে 21810: আশ্রয়-বাকো গণ্ডগোল 

আছে। আশ্রয়-বাক্য ভ্রাস্ত হলে তার থেকে 

পায়! সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত হবে। 
5, ৩. খ-তে যে 00020155 (০0135000612 10110100098 এর 

উদাহরণ দেওয়া হয়েছে পেখানের ০075901917টি_-অর্থাৎ 

"এগুলি বাহুলা-মাত্র”_-৪05০০067€ অর্থাৎ, *্বইগুলি যদি কোরান- 

সম্মত হয়”--থেকে পাওয়া যায় না। কারণ, থে বই কোরানসম্মত 

নয় সে বই কাহুল্য-মান্র এই কথা মানবার পক্ষে এমন কি যুক্তি 

থাকতে পারে? একই ভাবে, প্বইগুলি ষর্দি কোরানসম্মত না হয় 

ছুটি উপায় 



1৬011701: বাক্য শ্রাস্ত হতে পারে ২৮৩ 

তাহলে সেগুলি অনিষ্টকর হতে বাধ)”-“এই কথাও বাস্তব দিক থেকে 

সমান ভ্রাস্ত হতে পারে। এমন বই নিশ্চয়ই সম্ভব ধা কোরানসম্মত 

ন! হয়েও অনিষ্টকর হবে না; তাই এ ক্ষেত্রে, 7910: আশ্রয়-বাকা যে 

ছুটি 77529096008] 701:0190510190এর সমন্বয় সেই ছুই [75901661০81 

00005163007 বস্তর দ্বিক থেকে অযথার্থ এবং এই কারণে 101160)108টি 

ইংরেজীতে বলে গানও 068. [011600102%-য় পড়া। 

[011610109কে যেন মত্ত ফাড়ের সঙ্গে তুলন! করা হচ্ছে, [011610009র 

ছুটি সম্ভাবন! যেন ষাডেব ছুটি শিঙ এবং যার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেওয়া 

হোল সে যেন মত্ত পশুটির একটি না একটি শিঙ দ্বারা আহত হতে বাধ্য। 
অতএব, 101160)192কে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবার উপরোক্ত পদ্ধতিকে 

তাই উপমা দিয়ে বলা হয় “[02]57/2জকে শিও ধরে সায়েস্ত। করা” 

€ 4751510060৩ 10150) ৮5 01১৩ [7017উ৮,) | ধা বিরুদ্ধে 

এটি খুক্তি দেয়৷ হয়েছিলো তিনি থেন মত্ত ষাঁড়ের শিঙ ধরে দেখিয়ে 

দিলেন এই শিঙ-এর যতথানি শক্তি আছে 'বপে ভয় হচ্ছিল আসলে 

মোটেই তা নেই। 

(২). 111০৮ আশ্রয়-বাক্য বস্তর দিক থেকে ভ্রান্ত হতে 
পারে £ 

[911200099এর 71001 আশ্রয়-বাক্য একটি 1015101100155 

[:093161015। এখানে ছুটি সম্ভাবনার কথা 

বল৷ হয় এবং ষেন ধরে নেওয়| হয় আর কোনো 

তৃতীয় সম্ভাবন। সম্ভবই নয়। ক্রিন্ত যদি প্রমাণ 

করা যায় যে অন্ত সম্ভাবনাও সত্যি আছে--1411)0: আশ্রয়-বাক্য দেই 

[011)01: বাকা 

ভ্রান্ত হতে পারে 



২৮২ তর্কবিষ্ঠ। প্রবেশিকা--নিগর্ষন 

সম্ভাবনাকে অগ্রাহ করে--তাহলে বুঝতে হবে 17)0: আশ্রয়-বাক্যটি 

বস্তর দিক থেকে ভ্রান্ত । 

$৩. খ-তে যে 99116 00175000656 101121008র উদাহরণ 

দেওয়া! হবেছে সেখানে 110: আশ্রয়-বাকো ধরে নেওয়া হয়েছে ষে 

মানুষ হয় নিজের মতে চলতে পারে আর না হয় তাকে পরের মতে 

চলতে হবে। কিন্তু এই ছুটি কথা পরম্পর-বহিভ্ত মোটেই নয়। 

এমন তে! হতেই পারে যে অনেক ক্ষেত্রে মান্গষেব নিজের মতের সঙ্গে 

আরও পাঁচজনের মতের মল রয়েছে। তাই, এই 1015)01)005০ 

75:0105161012 ভ্রান্ত এখানে যে বিরোধ মেনে নেওয়। হয়েছে সে 

বিরোধ যথার্থ নয়। 

এইভাবে ছুটি সম্ভাবন৷ যে পরম্পর-বিরোধী নয়বা ছুটি সন্তান! 

ছাড়াও যে এক তৃতীয় সম্ভাবনা থাকতে পারে তা দেখিয়ে 131161010৪8 

10110 আশ্রয়-বাক্যকে অপ্রমাণ করাব নাম হল [9112122122৯ র দুটি 

শিঙএর ফাক দিয়ে পালানো --458০801076 156575527১০ 

1025 0£ 9. [08150 009% | 

টীকা ঃ 7২০৮৫ করে 107157*র তুর্বলত। প্রমাণ কর! 
হয়। 

একটি [08161029র বস্ত-গত অযাথার্থ প্রমাণ করবার জন্থে 

দেখানো যায় যে তার 19101 বা 7/17)01 বা উভয় আশ্রয়-বাকা ভ্রাস্ত। 

একটি 1011210209কে [২০১০৪ করে যদিও নিঃসন্দেহে সেটিকে অপ্রমাণ 

কর! হয় না তবুও নিশ্চয়ই ঘুরিয়ে দেখানো যায় যে 7011610)779টি 

আসলে খুব ছুর্বল। [২৪৮ করবার সময় উল্টে সিদ্ধান্ত গ্রমাণ' 

করে একটি পাটা 10116101009 তৈরী করা হয়। যদি আলোচা 

101161008র আশ্রয়-বাকাগুলিতে সামান্ত অদল বদল করে এমন একটি 



প্রশ্নমাল৷ (১২) ২৮৩, 

নতুন 10116200709 ফাদা যায় ঘা দিয়ে মূল প্রমাণের বিপরীত কথা' 
প্রমাণিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে মুল 1011600108টি 

খুবই ছূর্বল। 

প্রশ্নমাল! (১২১ 

১। মিশ্র 5)119815। কাকে বলে? মিশ্র 55110981957) কত রকমের হয়? 

প্রত্যেকটির সংজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও নিয়ম বলে] । 

২। 1011917)17)2-র বেলায় (ক) 13600107295 (থ) 15101178076 1115] 

705 075 10175 এবং গে) 5050175 06৮5557 005 000175 কাকে বলে? 

প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। 

[550154২0০75 ১০1, 

1. 17901158 2৮15000 55119017052 179 80105 018যে 00 
(01005 2 

2.12801910 2170 60000115 009.10105 091 1100907611091-0910207081 
2 1001177)0 1170 121170105 2,15110 006 01 01060 ৮1012110101 005৫ 
[0165 

3. 51816 1010 11165 01 0170 115100117601021 ১৬1102157) 2110 17701701018 
1176 17511850105 0 08060171081 ০৮11061৩1, 10 10101) 10162201765 ০01 (1105 
10০8 ৫011651১0170. 071৮6 1110 ১0125 10৮ 12101 500 20150 20 ৮০০1 
00170115107) 210011 0015 00:1051)017061706, 

4. [01910 এ. 101910000056-03000071081 3511011900- ভাটএ হাতে 215 
₹৪10019 (01705 2170 070 171169 ০01 11710101100 1) 620.0]) 0250? 101501155 
(1৩ 00050101) (0115, [1৬1]হ 00001012 05:81019105 11 11101512001. 

5..10691076 2. 10110100172) 121001027110)5 15 01001010 0017705-1501015112 
105 01107117028010 21000007715 21010016010] 99119807005 ঢা 00112 
17600001706 2 10010701008 2 গজ 2 00150166 1011017009 2100 10010 
1. 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

[:107570701755- সংক্ষিপ্ত ন্যায় 

$. ১ [2705177570৩ “সংক্ষিণ্ হ্যায়” 

যে 551198157,এর অজীভূত কোনে। 

রপাকিনি বাক্য অব্যক্ত বা উহা থাকে তাকে 
[:7711)517921085 বলে । 

পরিপূর্ণ লজিকের রূপে বাক্ত হলে একটি 9119£157) এর তিগটি 

বাক] থাকে £ 71910: আ-শ্রয়-বাক্য, 11001 আশ্রম-বাক্য, ও সিদ্ধান্ত । 

সাধারণত, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব অনুমান করি সেগুলি পরিপূর্ণ 

লজিকের রূপে প্রায়ই ব্যক্ত হয় না। বস্তত, লঙজিকের বই-এর বাইরে 

পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত 951109£157) বড় একটা চোখে পড়তে চায় ন। 

মান্ষের মনের ধর্মই হল এই যে যতটুকু কথা না বললে নেহাতই 
কথাট! বলা হয় না শুধু ততটুকু কথাই বলা-_তাই পরিপূর্ণভাবে বাক্ত 

951109819 যেন অনর্থক পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক । তাই, সাধারণত 

যেসব 95110981910 পাওয়া যায় সেগুলি [/1)08510500-- অর্থাৎ তার 

কোনো না কোনো অংশ স্পষ্টই অবাক্ত । অতএব, [38155105285 

মানে হল অসম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত 551181507 | 
1100615500210০ চার রকমের হতে পারে 

রীতি (ক) প্রথম রকমের 2595 1057এ 

11৯)০: আশ্রয়-বাক্য অব্যক্জ, কিন্তু 21130: 

আশ্রয়-বাক্য ও সিদ্ধান্ত পূর্ণভাবে ব্যক্ত 7; যথা---“সন্রেটিম নিশ্চয়ই 



সংক্ষিপ্ত স্থায় ২৮৫ 

মরণশীল কারণ তিনি হলেন মানুষ*। পরিপূর্ণভাবে বলতে হলে এই 
অজ্ুমান হয়ে দাড়াবে ১ 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল, 

সক্রেটিস হলেন মানুষ 

** সক্রেটিন হলেন মরণশীল। 

অতএব উপরোক্ত উদ্দাহরণে 72101: আশ্রয়-বাকা “সমস্ত মানুষ হয় 

মরণশীল” অবাক্ত রয়েছে । তাই একে প্রথম রকম [900057012006এর 

উদ্দাহরণ বলতে হবে। 

(খ). দ্বিতীয় রকম £7517357776775এ [1700৮ আশ্রয়-বাক্য 

অব্যক্ত থাকে । যথা, “সক্রেটিস হলেন মরণশীল 

কারণ সমস্ত মাসুষই হল মরণশীল*। এক্ষেত্রে 

1411)017 আশ্রয়-বাক্য "সক্রেটিস হলেন মাভষ” অব্যক্ত বয়েছে। 

[11001 উহ্য 

(গ). তৃতীয় রকম 18085251725 সিদ্ধান্তটি অব্যক্ত 

থাকে । যথা, “মানুষ মাত্রই মরণশীল এবং 

সক্রেটিস মানুষ বই ত নয়*;) এখানে স্পষ্টই 

সিদ্ধান্তটি “সক্রেটিন হলেন মরণশীল* উহা রয়েছে। 

সিদ্ধান্ত উহ 

(ঘ). চতুর্থ রকম চ:7055775755এ মাত্র একটি বাক্যর 
মধ্যেই যেন পুরো একটি 9511০850% উহা থাকে । অনেক 

সময় কথাগ্রসঙ্গে বা বর্ণনাপ্রমঙ্গে এমন কোনো 

কোনো বাক্য বল। হয় ষে বাকাটুকুর মধ্যে স্পষ্টই 

পুরো একটি 95119815এর ইঙ্গিত থাকে। 

এবং হাঙ্গতটা স্প্ই বলেই যেন সমস্ত যুক্তিটা আর পরিষ্কার ভাবে বলবার 
দরকার পড়ে না। সেক্সগীয়র যে রকম [7979156এর মাকে উদ্দেশ করে 

বলেছেন- 

তিনটির মধো মাত্র 
একটি বাক্য ব্যক্ত 



২৮৬ তর্কবিষ্যা প্রবেশিকা «নিগমন না 

“দুর্বলতা, তোমার নামই নারী !*--এ কথাকে বিশ্লেষণ করলে একটি 

নিয়োক্ পূর্ণাঙ্গ 55119517510 পাওয়া! যায় ঃ 

সমস্ত নারী হল দুর্বল 

06100৭65 হল নারী 

১১ 26106 হল ছুর্বল 

কিম্বা, কারুর আত্মীয়বিয়োগ ঘটলে আমরা হয়ত সাত্বনা দিয়ে বলি 

--"আহা ! কিন্ত মাতষ মাত্রই তো মরণশীল” £--এই একটিমাত্র 

উক্তিকে সম্পূর্ণ ব্যাথা করলে একটি পুরো 95119£150) হয়ে 
দাড়াবে ২ 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল 

তোমার আত্মীয় হলেন মানুষ 

»*তোমার আত্মীয় হলেন মরণশীল। 

কিন্বা কোনে। মহাপুরুষকে তুল করতে দেখে অনেক সময় বলা হয়-_ 

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এটিও স্পষ্ট ঢ:)01)506006 | 

প্রশ্নমালা (১৩) 
১) 12000106706 কাকে বলে বলে? কত রকমের [13051706105 হয়? 

উদ্দাহরণ দাও। 

720147২০157 সা. 

1. 9177৮ 0০ 5০০. 007067518100 175 7272005106016 8 চ0000160)5 
40109701)6 0195969 11960 1710) 1 20095 09 01৮10002170 £1৮৪ 2 ০01)0616 
82100101601 6201. 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

“ন্যায়-শৃত্বাল”-_ 1191 01 13995017109 

$. ১। [১02155851৮5 (প্রগামী ) এবং 1২627558155 

( প্রতীয়-গামী )77051778 ০£ 135580105, 

একাধিক 551:০81ঠা যদি এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে 
যুক্ত হয় যে শেব পর্যন্ত একটিমাত্র 
সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে গাহলে জে 

551102197-সমন্বয়কে ক 06 55119861500 1২595070876 

€বা “গ্যায়-শৃত্খল” ) বলা হয়। যথা 

5911981510-মালা 

(১) সমন্ত 13 হয় ০ 

সমস্ত 4৯ হয় 13 

*** শামন্ত / হয় ০ 

(২) সমভ্ত ০ হয় 0 

সমত্ত 4১ হয় ০ 

»* সমস্ত £& হয় 0) 

(৩) সমস্ত 1) হয় 

সমস্ত & হয় 1) 

*** সমস্ত & হয় 2 

সমস্ত 2 হয় £ 

সমস্ত 4৯ হয় £ 

১ সমস্ত & হয় ৮ 

(৪ 
০০ 



২৮৮ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিকা-নিগমন 

এখানে চারিটি 35110981570 এমনভাবে পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ষে একটির 
দিদ্ধান্ত অপর একটির আশ্রায়-বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শেষ পর্যাস্ত মাত্র 

একটি শৃঙ্খল-এর মতো হয়েছে | একে বলে 1817) 0£ 35110981500 বা 

[০1555 17051520 | 

এই রকম একটি 00155511951 এর ক্ষেত্রে কোনো 9911081510- 

এর সিদ্ধান্ত যখন অপর কোনে। 951198150)- 

টি ভিলিন ২. এর আশ্রয়-বাক্য হিসেবে বাবহ্ৃত হয় তখন 
দ্বিতীয়টি তুলনায় প্রথমটিকে বলে ১৮০" 

55110951578 এবং গ্রথণটির তুলনায় ছিতীয়টিকে বলে 12285511981515 | 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে 71955119515) এবং [15511951508 হল 

"আপেক্ষিক পদ”; তাই কোনো গন্যায়-শৃঙ্খল”-এর বেলায় একই 
55119£190 কোনো একটি 551198150এর তুলনায় হয়ত 

রা "09511081502 হয়েও অপর কোনে! একটি 
টি 95110981510 এর তুলনায় “10151106150” হতে 

পারে। যেমন হয়েছে আলোচা উদ্াহরণের 

দ্বিতীয় 95110981519টি | দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় [91551198157, 

এবং তৃতীয়টির তুলনায় 71055119850) । একই ভাবে, দ্বিতীয় 

95110981519টির তুলনায় তৃতীয় 59119£1509টি 01551198197 হয়েও 

চতুর্থটির তুলনায় সেটি 7:05511098190 হয়েছে । 

আলোচ্য উদ্দাহরণে দেখতে পাওয়া যায় যে ছ্বিতীয়টির তুলনায় 

প্রথম 951109£19টি [১:099511961510 ; তৃতীয়টির তুলনায় দ্বিতীয়টি 

হল [১:935119£152% চতুর্থটির তুলনায় তৃতীয়টি হল 7:০- 

৪7110981500 1 অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা অগ্রসর হচ্ছি 091:9551109513]) 

থেকে £0155119£1577এর দিকে । এ জাতীয় “ন্তায়-শৃঙ্খল”-কে বলে 

[908155515৩ (প্রগামী 9১ 177215517০5580 বা! 957781550৩1 



[710515551৮6 ও 1২68:65 515০ ২৮৯ 

একাধিক 951198150-সম্বন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি [0:0$51105191 

থেকে [10155119815এর দিকে অগ্রসব তই তাহলে সেই 9511081510- 

সমম্বয়কে বলা হবে 51096155515 081) 0 55119815616 

1০585013117 | 

অপরপক্ষে, “ম্যায়-শৃঙ্খল* যদি 2:015511981570এর দিক থেকে 

01955112515) এর দিকে যায় তাহলে তাকে বলতে হবে 

রা 7২০৪7৩৪৪1৮৩ প্রভীয় গা মী)১:৯০5511087580 

রা? বা £87751565 প্ন্যায়- শৃঙ্খল” । উপরোক্ত 

উদ্বাহরণকে ঘুরিয়ে দেখলেই এ জাতীয় অন্গমান- 

পরম্পরার উদাহরণ পাওয়া ঘাবে £ 

(১) সমল্ভ /& হয় চা 

কারণ, দমস্ত 1: হয় 17 এবং 

সমস্ত /» হয় 2, 

(হ) সমন্ত /৯ হয় ] 

কারণ, সমস্ত [) হয় 1”, এবং 

সমস্ত 4 হয় 1) 3 

€৩) সমন্ত £* হয় [), 

কারণ, সমস্ত ০ হয় 1), এবং 

সমস্ত £ হয় ৩: 

(৪) স্মন্ত 4 হয় (9, 

কারণ, সমস্ত 13 হয় ০, এবং 

সমস্ত /* হয় 3। 

এক্ষেত্রে, ছিতীয়টির তুলনায় প্রথম 551108152)টি হল, ঢ:9155110- 

£1509 7 তৃতীয়টির তুলনায় দ্বিতীয়টি হল [71531198157 ; চতুর্থটির 

১৯৫) 



২৯০ তর্কবিদ্া প্রবেশিক1--নিগমন 

ভুলনায় তৃতীয়টি হল 01551108150 । অতএব, এ ক্ষেত্রে আমরা 

[01511095150 থেকে 0:0351105150এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি; 

তাই একে [2875551%6) 70:0959110961500 বা ঞ1721500 “গ্ঠায়-শৃঙ্খল” 

বলতে হবে। 

প্রশ্মাল। (১৪) 

১।  [301557110£157) এবং 1102955110815হ)এর তফাৎ কি ? 

২। ম্যায়-শৃঙ্খল ব1 [1210 06511098157) কাকে বলে? কত রকম স্যায়-শৃ্খল 

আছে? উদাহরণ দাও। 

৩। 121)1591105157) ও [20551198150]এর তফাৎ কি? উদাহরণ দাও । 

২০1০ 20৬, 

1. 1776 15107062176 95 ৪. 17211) 06 13099010110? 01৬০ 2 001010%6 
48%210016. 

2. 10151177019) 060০011 1270101)516 2110. 1₹60795512 1191775 ০ 
86950101115, 0151175 95170011021 038101)0125. 

15101910200. 11101511516 06 10110551106 : 
[2101551106190 2170 19091101500. 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

ক্ষিপ্ত প্রগামী যুক্তিমালা--502195 : 

ক্ষিপ্ত প্রতীয়গামী যুক্তিমালা--1:10101)0112109. 
$ ১. 5০70০5--নংক্ষিপ্ত গ্রগামী যুক্তিমাল। 

$ ২. বিভিন্ন রকম 901105 
8 ৩. 501165এর নিয়মাবলী 
8 ৪8. 121010151:017- পংক্ষিপণ্ত প্রতীয়গামী যুক্তিমাল! 

$.১। 5০115 : সংক্ষিপ্ত প্রগামী যুক্তিমালা 
যে সংক্ষিপ্ত [70981535755 চ্যায়-শৃঙ্ঘল-এ ৮১০৪5110218 

গুলির সিদ্ধান্ত (এবং সেগুলির অনুন্গপ 
[291551109817গুলির আশ্রয়-বাক্য ) উহা 

থাকে ভাকে 5০155 বলা হয়। তাই 5011095কে বলতে হবে 

সংক্ষিপ্ত 098:555156 ন্যায়ু-শৃঙ্খল । 

5০0:1099 

5071065 যেহেতু 6:0£16555150 0৪117 01- 59119815610 

12950101195 সেইহেতু এখানে 01051195150) থেকে চ0155110- 

£190)এর দিকে যাওয়া হয়। কিন্তু এই [১:09551195190) এবং 

[7021551108150গুলি পৃর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না? 19:93511081570- 

এর সিদ্ধান্ত এবং তার অন্বূপ [,915%11981577এর আশ্রয়-বাক উহ্থা 

থাকে । অতএব 90:13 একরকম সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খল ছাড়া আর 

কিছু নয়, যথ।-_ 

সমস্ত £ হয় 3 

সমস্ত 73 হয় ০ 

সাংকেতিক দৃষ্টান্ত সমস্ত 0 হয়) 
মমণ্ত 1) হয়? 

সমত্ত 2 হয় £' 

* সমস্ত 4১ হয় চ'। 



২৯২ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা--নিগমন 

সম্পৃণভাবে প্রকাশিত হলে এই নায়-শৃঙ্খল-টি হয়ে ধরাড়াবে-_ 

(১) সমস্ত 13 হয় ০ 

সমস্ত & হয় 3 

“ সমস্ত £, হয় ০ 

(২). সমস্ত 0 হয়?) 
সমভ্ভ /& তয় ০ 

সমস্ত এ হয় 1) 
€৩) সমন্ত 1) হয় 

সমস্ত £&& হয় 1) 

১ সমগ্ত £ হয় 

(৪). সমস্ত তি হয় চ' 
সমত্ত £৯ হয় 1 

 সমগ্ত & হয় 

উপরে যে বাৰাগুলি দাগ দেওয়া হয়েছে (0109395110£150-এর সিদ্ধান্ত 

এবং তার অন্রর্ূপ [2015511051579এর আশ্রয়-বাকা) সির উপরোক্ত 

9০011053এর উদাহরণে উহা রয়েছে । 

$২। বিভিন্ন রকম 9০15. 

5011655 হুরকম হতে পারে, বথা 41150066112 এবং 

(30616012195 । 

ক. 28118100511512 9011655 

যে 90158 21055110815 এর উহ্য সিদ্ধান্তগুলির অনুপ 

[19185110915 এর 111850: আশ্রয়শ্বাক্য হমেবে ব্যবহাত হয় 

সেই 9501155কে 17589651525 9011655 বলো । যথা- 



বিভিন্ন রকম 9০:1663 ২৯৩ 

সাংকেতিক উদাহরণ মূর্ত উদাহরণ 
সমস্ত /& হয় 3 চৈতক হয় ঘোড়া) 

সমন্ত 1 হয় ০ ঘোড়। হয় চতুষ্পদ, 

সমঘ্ত 0 হয়) চতুষ্পদ হয় পশু, 

সমস্ত 10 হয় 7 পশু হয় বন্ত, 

সমস্ত 1 হয় £" ৮, চৈতক হয় বস্তু 

সমস্ত £» হয় ঢ 

এই 3০:659কে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করলে দেখতে পাওয়া যাবে 

[10551105150 এর উহা সিদ্ধাস্তগুলি অন্ভরপ চ01551196150-এর 

[1001 আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবহ্ৃত। এর আগের অংশে এই জাতীয় 

একটি সাংকেতিক উদ্দাহরণকে সম্পূর্ণভাবে ফলাও করে দেখানে। হয়েছে । 

মুত উদ্বাহরণটিকে নিম্বোক্তভাঁবে ফলাও করে দেখানো যার । যথা 

(১) সমন্ত ঘোড়া হল চতুষ্পদ 

চৈত হল ঘোড়। 

চৈতক হল চতুষ্পদ । 

(২) সমস্ত চতুষ্পদ হল পশু 

চৈতক হল চতুষ্পদ 

** চৈতক হল পশু 

(৩) সমস্ত পশু হল বস্ত 

চৈতক হল পণ্ড 

চৈতক হল বস্তু। 

খা. (906151191) 90715$ 

0০9০1617185 ( ১৫৪৭-১৬২৮) নামক দার্শনিকের নাম অন্গস|রে 

এই নামকরণ হয়েছে । (3০০16171217) 950128554 1১:9$51198150- 

এর উহ্থা সিদ্ধান্ত অনুবূপ 122185119852এর ঠিহা 1118)01 

আশ্রয়-বাক্য হিসেবে ব্যবস্থা । যথা 



২৯৪ তর্কবিদ্ধা প্রবেশিকা--নিগমন 

সাংকেতিক উদ্দাহরণ মৃত উদাহরণ 
সমঘ্ত 7 হয় চা পণ্ড হল বন্ত 

সমস্ত 1) হয় 1 চতুষ্পদ হল পণ 

সমস্ত ০ হয় 7) ঘোড়। হল চতুগ্পদ 

সমস্ত 3 হয় 9 চৈতক হল ঘোড়। 

সমস্ত & হয় ও ** চৈতক হল বস্তু 

" সমস্ত £» হয় 

যদি এই 5011695কে সম্পূর্ণভাবে বাক্ত করা হয় তাহলে দেখ! যাবে 
এখানে 701055110951510এর উহা সিঙ্গাস্ত অনুরূপ [01551105150টির 

19101 আশ্রয়-বাকা হিসেবে বাবহৃত। সাংকেতিক উদাহরণটিকে 

নিয়োক্তভাবে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায়__ 
€১) সমস্ত £ হয় 

লমন্ত | হয়ত 

সমন্ত 1) হয় নি 

সমস্ত 1) হয় টি 

সমস্ত 0 হয় 9 
সমস্ত 0 হয় 

(৩) সমম্ত 0 হয় ঢা 

সমস্ত 3 হয় 0 
সমন্ত 3 হয় ছি 
পপি পদ সপ পক শসা 

(৪) সমস্ত [3 হয় চ' 
শিপ পেশী শসপশীতি 

সমস্ত £৯ হয় 73 

সমস্ত £& হয় চ 

মূর্ত উদাহরণটিকে নিয়োক্ত ভাবে পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় : 
(১) সমস্ত পশু হল্ন বস্ত 

সমস্ত চতুষ্পদ হয় পণ্ড 

* সমস্ত চতুষ্পদ হয় বন্ত 
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(২) সমত্ত চতুষ্পদ হয় বস্ক 

সমস্ত ঘোড়া হয় চতুষ্প 

সমস্ত ঘোড়া হয় বস্ত 

(৩) সমন্ত ঘোড়া হয় বত 

চৈতক হয় ঘোড়া 
চৈতক হয় বস্ত | 

অতএব 30901010121) 9011665 এ 010351195157)এর উহ 

সিদ্ধান্তটি অন্তরূপ [0155110981575এর 15910: আশ্রয়-বাকা। 

এই দুটি বিভিন্ন, প্রকারে (801569651180) এবং (০9০15701917 ) 

8115৫0০119 এবং .. ০01065কে পরাক্ষা করলে দেখা যায় যে ছুটিরই 
0001577121) 3011055  আশরয়-বাকা এবং সিদ্ধান্ত একই । তবুও তাদের 

2০85 মধ্যে নিয্োক্ত দিক থেকে পার্থক্য আছে-_ 

(ক) 11501 তাজ 2 01500661191) 58101065এ শেষ 

আশ্রয়-বাক্যব বিধেয়টি হল ৪101 (6100 ; 03001677191) 9071063এ 

গ্রথম আশ্রম-বাক্যর বিধেয়টি হল 1২191015100 1 

(খ) 1117901 ওাা। 2:10560061181) 90911065 প্রথম আশ্রয় 

বাকার উদ্দেশ্টি হল [01001 0000 7; 33001277181) 501669এ শেষ 

আশ্রয়-বাকার উদ্দেশ্ঠটি হল 1417)01 02100.) 

(গ) উন্সিদ্ধান্তঃ 47159661191) 501165এ  :9385110- 

£1509এর উহ্ন সিদ্ধান্তটি অন্গরূপ চ:015511098150/এর 14011)01 আশ্রয়- 

বাঁকা ; 00901615181) 9011065এ উহা সিদ্ধান্তটি অন্ব্ূপ £7155110- 

51970 এব 7118107 আশ্রয়-বাক্য। 

(ঘ) অঙ্গীভূত আশ্রয়-বাক্য £ 42500 061191992155এ প্রথম 

আশ্রক্ন-বাকাটি হল 14190: আশ্রয়-বাক্য, এবং বাকি সমস্ত আশ্রয়-বাক। 
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হল 19101: আশ্রয়-বাকা ; (0০161712 90:1653এ প্রথম আশ্রয়- 

বাক্যটি হল 17910: আশ্রয়-বাকা, এবং বাকি সমস্ত আশ্রয়-বাকা হল 
1411701 আশ্রম-বাকা। 

$৩। 5০15৪এর নিয়মাবলী । 

9011865 যদি সম্পূর্ণভাবে প্রথম চ1£ঘা৪এ থাকে, [ অর্থাৎ 

9011665-এর অঙ্গীভৃত সমত্ত 99110951900ই যদি 

প্রথম ঢ1£0:6এ থাকে ], তাহলে নিম্নোক্ত নিয়ম- 

গুলি 4১756966118 এবং 0০901215181) উভয় ক্ষেতেই গ্রযোজা হয় ঃ 

(ক) মাত্র একটি আশ্রয়-বাক্য নঞর্৫থক হতে পারে-__ 
40860661005 9০11665-এর বেলায় শেষ 

এ রে আশ্রয়-বাক্যটি এবং (০০16781818এর 

বেলায় প্রথম আশ্রয্-বাকাটি । 
(১) মাত্র একটি আশ্রয়-বাক্য নঞর্৫থক হতে পারে; অর্থাৎ 

একাধিক আশ্রয়-বাকা নঞর৫থক হতে পারে না । 

নিয়ম £ 

নঞর্ক আশ্রয়-বাক্য থেকে একমাত্র নঞ্র৫খক সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব। 

অতএব একাধিক আশ্রয়-বাকা ষদি নঞর9৫থক হয় তাহলে একজায়গায় 

পৌছে ছুর্টি আশ্রয়-বাক্যই নঞ্থক হয়ে যাবে ; তার থেকে আব কোনো 

সিদ্ধান্ত পাওয়। যাবে না! 

(২) যদি একান্তই কোন আশ্রয়-বাক্য নএ৫খক হয় ভাহলে সেই 
আশ্রয়-বাক্য 41519661157) 5০11658-এর শেষ আশ্রয়.বাক্য 

হবে এবং 0০০160787) 5০168এর গ্রথম আশ্রয়-বাকা হবে। 

কোনে আশ্রয্-বাকা যদি নএখ্ক হয় তাহলে শেষ সিদ্ধান্তটিও শেষ 

পর্যন্ত নঞর্থক হবে । শেষ সিদ্ধান্তটি নঞর্৫থক হলে তার বিধেয় “ব্যাপ্য* 

ইবে। অতএব, যে আশ্রয়-বাক্যে শেষ সিস্তাত্তর বিধেয়টি বিধেয় হিসেবে 



9০11063এর নিয়মাবলী ২৯৭ 

ব্যবহৃত সেই আশ্রয্-বাক্যটি নঞর৫ধক হওয়া চাই । যে আশ্রয্-বাক্যে 
শেষ সিদ্ধান্তর বিধেয়টি বিখেয় হিসেবে বাবহ্ৃত সেই আশ্রয়-বাক্য 

হল 41150006118) 000এর শেষ আশ্রয়-বাক্য এবং 30016101217 

£0100এর প্রথম আশ্রয়-বাকা । অন্ত কোনো আশ্রয়-বাক্য যি নঞখ৭৫খক 

হয় তাহলে ৭[111016 109)01% অন্পপত্তি হয়ে যাবে। 

খে) মাত্র একটি আশ্রয় বাক্য «বিশেষবাক্য” হতে পারে-_ 
41186001152 িযাঃএর প্রথম আশ্রয় 

বাক্য এবং 0১০০1617191) 00হঞর শেষ 

আশ্রয়-বাক্য। 

€১) মাত্র একটি আশ্রয়-বাক্য «বিশেষ বাক্য” হতে পারে। 
যদ্দি একটি আশ্রয়-বাকা “বি'শষ” তয় "লে সিদ্ধান্তও শাবশেষ” তে 

বাধা | তাই 99:11655এর মধ্যে একাধিক আশ্রয়-বাকা যদি “বিশেষ* 

থাকে তাহপে কোথাও না কোৌখাও একটি 55110815ঘ্ঘ এমন হয়ে যাবে 

যার দুটি আশ্রয়-বাকাই “বিশেষ বাক)*। তার থেকে আর সিন্ধান্ত 

(খ) মাত্র একটি বাক্য 
বিশেষ হতে পারে 

পাওয়া সম্ভব হবে না। 

(২) যদি একান্তই কোন একটি আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ 
বাক্য” হয় তাহলে সেটি £7751০6617জ এর প্রথম আশ্রয়- 

বাক্য বা 0০০1০%27 এর শেষ আভ্রয়-বাক্য হতে বাধ্য। 

/১115609061180 9011065এ প্রথম আশ্রয়-পাক্টি ছাড়া সব কটি 

আশ্রয়-বাক।ই 1910: আশ্রয়-বাক্য । আগেই বলা হয়েছে আলোচ্য 

নিয়ম শুধু তখনই 50171565এর উপর প্রযোজ্য খন 9০11655এব অঙ্গীভূত 

95%1195199গুলি প্রথম [1£016এ বর্তমান। প্রথম [12815এর বিশেষ 

নিয়ম অনুসারে 2910: আশ্রয়-বাক্য “সামান্য বাক্য” ভতে বাধ্য। 

অতএব একমাত্র প্রথম আশ্রয়-বাকাটি 11701 আগ্রলয়-বাক্য বলে 

বিশেষ বাক্য” হতে পারে। 
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(0০161)181) 90:10655এ যদ্দি শেষ আশ্রয়-বাকা ছাড়া অন্ত কোনো 

আশ্রয়-বাক্য “বিশেষ বাক্য” হয় তাহলে যে 951198150এ সেই আশ্রয়- 

বাক্য উল্লিখিত তার দিদ্ধাস্তও “বিশেষ বাকা” হতে বাধ্য । (3০90121719) 

9011665এ 7105দ্1198150এর সিদ্ধান্ত পরের [0155119819500এর 

1৬910: আশ্রয়-বাকা । কিন্ত প্রথম ঢ1615এ 7910: আশ্রয় বাক) 

সামান্য বাক্য” হতে বাধা । তাই 0০9০1670191) 90:1063এ একমাত্র 

শেষ আশ্রয়-বাকাটি “বিশেষ বাক)” হতে পারে। 

অন্ত কোন আশ্রয়-বাকা যদি “বিশেষ বাক)” হয় তাহলে প[01501501- 

00050 1১010016” অন্পপত্তি ঘটিবে। 

১81 [0১1০0১175775- সংক্ষিপ্ত প্র তীয়গামী যুক্তিমাল। 

চ91015৩াভাতজ। হল এমন সংক্ষিপ্ত 7581555155 

15 [0101)61161072, ০০ ্যায়-শৃঙ্খল যেখানে প্রত্যেক 
সংক্ষিপ্ত [90551108187-এর একটি করে আশ্রয়. 

1516551%6 (12170 বাক্য উহ্য থাকে। 

50501061061008 যেহেতু 168£7255152 (বা 21791561091 বা 

19:095119815010 ) ন্যায়-শৃঙ্খল সেইহেতু এখানে অনুমান 

79151109815) থেকে 7:9551198150)এর দিকে অগ্রসর হয়। 

এটি হল সংক্ষিপ্ত ন্যায়শৃঙ্খল-_গ্রত্যেক 7:955110£150এর একটি, 

করে আশ্রয়-বাক্য এখানে উহা । কিন্তু ঢ01351105150)টি সম্পূর্ণ ভাবে 

প্রকাশিত; তাই ছ72101)12109তে 29135110515টি পরিপূর্ণভাবে 

ব্যক্ত যদিও 72:095119815গুলি সংক্ষিপ্ত। 

ঢ0101)61:6118১ 91100012 ও হতে পারে 00120091238 হতে 



[01000611610 ২৯৯. 

পাবরে। 81715 £5801721ভাাঞজতে  ঢ01551195155এর আশ্রয় - 

বাক্য €100)5076106 দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
€১) রকমভেদ : সরল 
রতন অপরপক্ষে, (0০120915য  [9101861:জতে 

এই 12655170600০টি আবার অপরাপর 

01710195000) ছার! প্রমাণিত হয় । 

আবার, 2£0101)6176152১ 9117£19ও হতে পারে 100991653ও হতে 

পারে। যে [01015510108 এর 701551102150টির একটি মাত্র 

আশ্রন্স-বাক্য 21)00510617)5 দ্বারা প্রমাণিত 

তাকে 5272815  71910186111775, বলা তয় 

কিন্তু যে 01010212179 601551196152টিব উভয় আশ্রয়-বাকাই 

€150)51021065 দ্বারা প্রমাণিত তাকে 10০012916 7178018017505, 

€২) একক এবং জোড়া 

বলা হয়। 

অতএব, সবশ্বদ্ধ চার রকম ছ:0101)616াথ্হী ততে পারে £ 

(১) 91001651175], (২) 9100012 10০99016, 

(৩) 001010162 91051০ এবং (৪) 00170012 

[9০9010161| একে একে প্রত্যেকটির উদা্রণ নেওয়া যাক :-_ 

চায় রকম 

(৬) 92027915 97615 

সমন্ত £, হয় 7 কারণ সমস্ত 2 হয় 3 এবং সমস্ত £ হয় 4 

সমস্ত 2 হয় 3 কারণ সমস্ত 21 হয়? 

এই অচ্মানটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলে নিয়োক্ত চ:6£:655152 

হ্যায়-শৃঙ্খল পাওয়] যাবে-_ 

মরল--একক 

[00855 11081572 £ 

সমত্ত 2 হয় ৪ 

সমস্ত /& হয় 4 

**. সমস্ত /& হয় 3 
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1705511099৩ 

সমত্ত হয় ৪ 

সমন্ত 4 হয় 1 
সপ সপ শী 

সমস্ত 4 হয় 8 

এখানে প্রথম 5119£150টির একটি আশ্রয়-বাক্য দ্বিতীয় 

591109£190টির গিগ্ধান্ত হয়েছে; অতএব এখানে অনুমান একটি 

€915511981517এর দ্বিক থেকে 7019951109£1577)এর দিক চলেছে; 

অর্থাৎ, একে 75£555152 শৃঙ্খপ বলতে হবে। আলোচ্য উদাহরণে 

যেভেতু 0:9551109£151) এর একটি আশ্রয়-বাক্য উহা সেইহ্তু একে 

[010176161709 বলা দরকার । 

এই [:01016176109টি 9100016) কারণ 0135110981570-এর 

“সমস্ত 2 হয় 8* নামক আশ্রয়-বাক্যটি 200)51021706 দ্বারা প্রমাণিত | 

এই 917616ও কপ্পণ এখানে মাত্র একটি আশ্রয়-বাক্য 61700 0061006 

বারা প্রমাণিত, অপরটি নয়। 

0) 5272715 1)০01915 

সমস্ত £& হয় ৪ কারণ সমস্ত 2 হয় [3 এবং সমস্ত / হয় 5 

সমস্ত এ হয় 3 কারণ সমস্ত 1 হয় 13 এবং 

সমস্ত / হয় % কারণ সমত্ত £২ হয় % 

একে 910015 বলতে হবে কারণ এখানে 21551195151 এর 

আশ্রয়-বাকাগুলি 21701510609 দ্বারা প্রমাণিত এবং একে 19০9010]16 

বলতে হবে কারণ উভয় আশ্রঘ-বাকাই 

এইভাবে প্রমাণিত | প্রথম 27005096106 দ্বারা 

1510: আশ্রয্“বাক্য, অর্থাৎ সমস্ত ঠ্ হয় 8, প্রমাণিত হয়েছে; দ্বিতীয় 

2170510062176 দ্বারা 701)01 আশ্রয়-বাকা, অথাৎ সমস্ত 4 হয় 4০ 

সরল--জোড়া 



917001০ 10001016 ৩৬ ১ 

প্রমাণিত হয়েছে । এই অঙ্থমানকে সম্পূর্ণ বিকশিত 76£16551০ শৃঙ্খল 

হিসেবে প্রকাশ করা যায়। যথা__ 

[29185110818 2 

সমস্ত হয় 2 

সমত্ত /২ হয় 2 

সমন্ত £& হয় ও 

চ১:09851108187778 2 

(১) লমন্ত [4 হয় 3 

সমস্ত 4 হয় 

সমস্ত স্ হয় ৪ 
(২) সমস্ত & হয় 2 

সমন্ত 4. হয় 
সমন্ত £২ হয় 2 

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রথম 0:9351195150) দ্বার ?412101 

আশ্রয়-বাকা প্রমাণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় 01055119515 দ্বার 

1170: আশ্রয়-বাক্য প্রমাণিত হয়েছে । 

(৩) (0০070019192 515815 

সমস্ত /& হয়. 3, কারণ সমন্ত ঠ হয় [3 এবং সমস্ত 4৯ হয় 2 

জটিল-_.একক সমস্ত 2 হয় 0, কারণ সমস্ত [4 হয় 13, এবং 

সমস্ত [4 হয় 1), কারণ সমস্ত ই হয়] 

এই [0101761621779কে 00101916. বলতে হবে কারণ, প্রথমত 

€19135110£17এর একটি আশ্রয়-বাক্য 2101751011৩ দ্বাবা প্রমাণিত 

এবং এই 270)50)6700০এর একটি আশ্রয়-বাক্য অপর একটি 

€1/0051090)6 দ্বারা গ্রমাণিত। একে 91261 বলতে হবে কারণ 



৭৩৪২ তর্কবিষ্ঠ| প্রবেশিকা--নিগমন 

€015511098150)এর মাত্র একটি আশ্রয়-বাকা এখানে প্রমাণিত হয়েছে, 

'অপরটি প্রমাণিত হয়নি । 

(8) (০07020915% [)০0২01915 

সমস্ত /» হ& 13, কারণ সমন্ত 3 হয় 3 এবং সমস্ত £ হয় 2 

'জটিল- জোড়! সলস্ত ঠ হয় 9, কারণ সমস্ত 1 হয় 3 এবং 

সমস্ত 1 হয় 3, কারণ সমস্ত তব হয় 13 

সমস্ত £» হয় 4, কারণ মস্ত ০ হয় %, এবং 

সমস্ত ০ হয় 4. কারণ সমস্ত 1 হয় % 

একে 00922916য 100110016 8:0101561:21009র উদাহরণ বলতে 

হবে কারণ 1915511051510-এর ছুটি আশ্রয়-বাক্যত 21701)17001706 

দ্বারা প্রমাণিত এবং এই 21)01)51061778এর আশ্রয়-বাক্যগুলি অন্য 

17075200126 দ্বার। প্রমাণিত । 

টীকা ঃ বিস্তি্ন প্রকারের স্তায়-শৃঙ্খলকে বোঝাবার জন্য নিয়োক্ত 

ছক ব্যবহার কর। যায়-_ 

হ্যায়-শৃঙ্খল 

22512-2525:11-2275-5454 
| , 

৮1087555150 [৩6£16551৮6 

|. ১ ০ 
-সম্পূর্ণ ব্যক্ত সংক্ষিপ্ত -ু 90171655 সম্পূর্ণ ব্যক্ত সংক্ষিপ্ত ল্ [00101051161772 

/৯10500151121 (309011012 ৪ রকম 

প্রষ্মামাল। (১৫) 

১। 90065 কাকে বলে? 9011695 কত রকম হয়? প্রতোকটীর নিয়ম বলো 
"এবং উদাহরণ দাও। 

| [71703615105 কাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও 
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7৮457২015৮৬, 
01170155000 500 00067508700 05: 507652 1201917 800 01৬ 

1170019] 105 ছে 10125) 45715916010) 2010 900]011এ], 1816 2. ১011095 
00181910171 0 2০ 001120000. 11000511101, 8100 10008101000) 17700 19 
০0175011010 101059110015075 8110 01551109105, 

2. 1১0৮৩ 0120 170 2 ১001605, 0115 000 10102190081] 1): 17280156 
22. 10০ 1790 1) 016 41151000112] 0110 070 11151 11 076 0900100171]. 

3. 1526 15 ৪11 20100010000 2 01560101000 ৭ 10 হাঃ 
০৯৪11001001 680. 1013110111৭] 0৫ছ৫খো] ১০1০5 8100 10710110110078, 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

55119519777 সম্বন্ধে [৬11]1এর আপত্তি 

$১। 7111এর চুটি আপত্তি 

যথার্থ অনুমান পদ্ধতি হিসেবে 995119£150কে গ্রহণ করার 

বিরুদ্ধে 81111 নিম্নোক্ত ছুটি আপত্তি 

তুলেছেন £ 
111]]এর আপত্তি £ 

(১) প্রথমত, [এর মতে আমরা আসলে যে পদ্ধতি 
অনুসারে তর্ক করে থাকি 9511০857 সেই তর্ক পদ্ধতি 

মোটেই নয় ।« তিনি বলেন সমস্ত অনুমান হল “বিশেষ” থেকে 
*বিশেষ”-এ যাওয়া £ “সামান্য বাক্য” হচ্ছে যে সব অনুমান আগেই করা 

হয়েছে সেই রকম অনেকগুলি অন্ুমানকে একসঙ্গে গ্রথিত রাখবার 

উপায়মাত্র এবং এই “সামান্ত বাক7”-গুলিকে 

(১) আমরা এ পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত সুত্র হিসেবে বাবহার করে ভবিষ্যতে 
অনুসারে সাধারণত 
তরাকিন। আরও অনুমান করবার স্থবিধে হয়। অতএব 

%11095150)এর 79101: আশ্রয়-বাক্য এই রকম 

একটি হ্ুত্র, এবং সিদ্ধান্তটি এই স্থত্র “থকে পাওয়া” কোনো অনুমান 

নয়, এই সুত্র “অনুসারে পাওয়া" একটি অঙ্থমান মাত্র । 

11] অবশ্যই এ কথা বলেন না যে তর্কর পক্ষে 95110921510) 

একেবারেই অকেজে।। তার মতে 951108150-এর মূল্য এই কারণে 

নয় যে এই পদ্ধতি অন্গসারে আমরা বাস্তবিক তর্ক করে থাকি 



141]1এর আপত্তি ৩৪০৫ 

55110981500 এর মূল। মাত্র এইটুকু ষে সাধারণত আমর! যে সব বাস্তব 

তর্ক করে থাকি সেগুলিকে এর ছকে ফেলা যায় এবং সেগুলির মধ্যে গলদ 

থাকলে সহজে গলদটি বের করে ফেলা যায়। 

অতএব, 1%1]1এর মতে প্রকৃত তর্কপদ্ধতি হিসেবে 35110981900এর 

কোনে! মূলা নেই ) এর প্ররূত মুলা হল যেসব অনুমান সম্বন্ধে আমাদের 

মনে মনে সংশয় আছে এই সব অগ্রমানকে 951108150এর সাহায্যে 

যাচিয়ে দেখা যায় এবং সেগুলির মধ্যে ভ্রান্তি থাকিলে ভ্রান্তিটুকু ধরে ফেলা 

যায়। 55119515707 সম্বন্ধে এই মতবাদ 11578051851) ৬1৩৬৩], 

38188 গুভূতি পণ্ডিতরাও মেনে নেন। 

সমালোচন। £ 7155851, 05 11078572911 5881275জ05 

[06,15০ [তত বিড 9 ৬/, 15110116012 

প্রভৃতি পগ্ডিতরা উপরোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে 

জোর আপত্তি তোলেন। যথা_ 

(ক) 1%1]] যে বলেন 95110981517 নামক পদ্ধতি অন্রমারে আমরা 

সাধারণত তর্ক করিনে, এ কথা সতা। কিন্তু এ কথাও সত্য ষে 

আমাদের সাধারণ তর্কপদ্ধতিকে যতক্ষণ না 95119515)এর রুপে 

রূপাস্তরিত কর! সম্ভব হয় ততক্ষণ সে সব তর্ক- 

(ক) 111] 7550০- পদ্ধতি যথার্থ হতে পারে না। 111] যেন 
19£% এবং 1.0£৮০এর 
মধ্যে তফাং গুলিয়ে মনোবিদ্যা-র কর্তব্র সঙ্ষে লজিকের 
ফেলেছেন কর্তব্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন । আমর। বাস্তবিক 

কি ভাবে তর্ক করে থাকি তার ব্ণন! দেওয়া 

লজিকের উদ্দেশ্য নয় ) লজিকের কাজ হল ষথার্থভাবে তর্ক করতে গেলে 

কী ভাবে তর্ক করা অনিবাধভাবে প্রয়োজন তাই নির্ধারিত করা । তর্ক 

সত্যিই কী ভাবে হয়ে থাকে তার বর্ণনা মনোবিদ্যা-র কাছ থেকে 

পাওয়া যায়, লজিক শুধু বলে তর্ক কি ভাবে হওয়া উচিত £ 14111 

২০ (1) 

সমালোচন্ 
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এছুটিকে গুলয়ে ফেলে বলতে চান ছইই যেন লঙ্জিকের কাজ। তাই 
55%119£150কে যতক্ষণ যথার্থ তর্কপদ্ধতির আদর্শ বলে মেনে নেওয়া 

হচ্ছে ততক্ষণ এ কথা বলে তার মূলা হ্রাস হবে না যে এই পদ্ধতি 

অনুসারে আমর! বাস্তবিক তর্ক করি না। 

(খ) দ্বিতীয়ত, 1+1]1 যে বলেন অনুমান মাত্রই বিশেষ” থেকে 

পবিশেষ*-এ যেতে বাধা, একথাও অস্বীকার করা হয়েছে । অনেক 

সময় “উপমামূলক* তর্ক করবার সময় যদিও 
(খ) তাছাড়া বিশেষ আমরা “বিশেষ” থেকে “বিশেষ”-এ যাই তবুও 
থেকে বিশেষ সম্বন্ধে 
আমর! অনুমান এই তর্কপদ্ধতিই যে একমাত্র তর্কপদ্ধতি, এমন 

করতে পারি, কেনন। কথা নেহাতই যেন বাড়াবাড়ি । “বিশেষ” থেকে 
পিছনে “সামান্য” রি _ 
উহ আছে বিশেষ” পাবার ষে তর্কপছ্ধতি ত৷ প্রায়ই ভ্রান্ত 

হয়। এবং যখনও বা তা যথার্থ হয় তখন 

পবিশেধ*-এর মধ্যে যে “সামান্য” অন্তনিহিত হয়েছে শুধু তার গুণেই 
বথার্থ হয় না কি? "বিশেষ” থেকে “বিশেষ”-এ যাওয়! শুধু এই 

কারণেই সম্ভব যে ছুটি মধ্যে কিছুট। সাদৃশ্য আছে-_অথাৎ, ছুটিই 

কোনো গভীর ও ব্যাপক “সামান্য” নিয়মের অঙ্গীভৃত। অতএব, 

“সাদৃ্ঠ”র উপর নির্ভর করে আমরা যখনই কোনে অন্গমান করে থাকি 

তখনই আমাদের অন্থমান এমন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত যা প্রত্যেক 

“বিশেষ”-এর মধ্যে আছে অথচ ষা নিজে প্বিশেষ” নয়। ৬/০16078 

বলেন--যেসব ক্ষেত্রে অনুমান এক বা একাধিক “বিশেধ* অভিজ্ঞতার 

উপর আপাতত প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় সেইসব ক্ষেত্রেও এই অনুমান 

আসলে এমন এক “সামান্ত” বিষয়ের উপর নির্ভর করে বার দরুন এই 

বিভিন্ন “বিশেষ*-গুলির মধ্যে মিল থাকে এবং নেই *্পামান্ত* বিষয়কে 

একটি পসামান্ত বাকা” হিসেবে ব্যক্ত করা যায়--সেইটি 5511981507এর 

109107 আশ্রম্ব-বাক্য | 



1111এর আপত্তি ৩৪৭ 

(২) 81117 এর ছিতীয় আপত্তি হল অনুমান 

এ হিসেবে প্রত্যেক 93511981577ই 5810০ 
₹110101)011 

তিনের চা বা “চক্রক-দোষ” নামক 

দোষে তুষ্ট। 

যখন আশ্রয়-বাকার মধ্যেই সিদ্ধান্তকে যেনে নেওয়া হম তখনই 
*[১০01010 79110010911” বা “চক্রক-দোষ* নামক অন্ুপপত্তি ঘটে । এই 

অন্ুপপ'ত্তর অপরাপর নাম হল “32£5176 0702 (0095001” বা 

“10105 17) 2. 01016৮। একটা! সহজ উদাহরণ নেওয়! যাক-- 

“মান্য হল মরণশীল, কেননা! সে মরতে বাধা” । 

তাই, প্রতোক 951106150ই 750160 701056101 দোষে ছুষ্ট 

এ কথা বল। মানে এই পদ্ধতির সমস্ত যাথার্থ অস্বীকার করা। আসলে 

এই কথার অর্থ দাড়ায় ষে প্রত্যেক 55119£150এব দিদ্ধাস্তই কোনো না 

কোনে! আশ্রয্-বাকার মধো স্বীরূত রয়েছে ; এবং অস্ত্রখানি ন। হলেও 

এ আপত্তির মানে অন্তত এটুকু তো দাডায়ই যে আশ্রয়-বাকাগুলি 

সিদ্ধান্তর যাথার্থ মেনে নেয় তাই এই আশ্রয়-বাকা দিয়ে সিদ্ধাস্ত প্রমাণ 

কর] হয় না। যথা, নিষ্োক্ত 95110921929টি ধর! যাক-_“সমস্ত মানুষ হল 

মরণশীল, ক হল মানুষ, অতএব ক হল মরণশীল”--এই 95110951515 এ 

পক হল মরণশীল” এই কথ নিশ্চয়ই *নমন্ত মানুষই মরণশীল” এ কথার 

মধ্যে অস্তনিহিত | 

সমালোচনা ঃ 

(ক) 95119£150 সম্বন্ধে এই মতবাদের মূলে ধরে নেওয়া হয় 

যে «সামান্য আশ্রয়-বাক্যটি অনেকগুলি বিশিই দৃষ্টান্টর যোগফল 

মাত্র। “সামান্য” আশ্রয়-বাক্যকে যদি কয়েকটি পরীক্ষিত বিশিষ্ট কথার 



৩৮ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা--নিগমন ' 

নির্ঘণ্মাজ্স বলে মনে করা হয় তাহলে এই আপত্তি যথার্থ হবে? 

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষে্রেই মাত্র কিছু দৃষ্টাত্তকে পরীক্ষা করে [9 
০6 [01010011021 06 20015 2150 18৬ 06 0818990102এর 

ভর সাহায্যে একটি “সামান্ত বাক্য” প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

[0016755] বাক/)টি যে “সামান্য বাকা” তার অন্তর্গত সমস্ত বিশিষ্ট 

ৃষ্ দৃষ্টাস্তর সমগিমাত্র ঘটনাকে পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই 
পসামান্য বাঁক্য”-কে 40651665001050000101)৮ 

বলে। কিন্তু এই তথাকথিত 76:5০ [1010060101॥ ছাড়াও আর এক 

রকম 1)0006101) আছে; তার নাম হল “5০016176160 11700001000 । 

সেখানে “সামান্ত বাকার” অন্তর্গত সমস্ত বিশিষ্ট দৃষ্টান্তকে পরীক্ষা 

করবার বা জানবার আগেই “সামান্ত বাক্য* প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা 

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল”-_এই “সামান্থ বাক্য” “প্রত্যেক মাহুষ”কে 

পরীক্ষা করবার পর বলা সম্ভব নয়; যেসব মানুষ এখনো জীবিত 

তাদের ত বাদ দিতেই হয়। অতএব এই “সামান্ত বাকা” থেকে 

যদি বলা যায় পইংলগ্ডের বর্তমান রাণী হন মরণশীল” তাহলে 

কোনে মতেই বলা যায় ন1 “সামান্ত” বাকাটির মধ্যেই এই নিদ্ধাস্ত 

অন্তর্গত। 

(খ) দ্বিতীয়ত, 9511081577এর পক্ষে ছুটি আশ্রয়-বাক্য অবশ্যন্ভাবী 

-৮09107 ও 01001 1 কিন্তু আলোচ্য আপত্তি 

অনুসারে 7%[17)01: আশ্রয়-বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় 

হয়ে পড়ে। আসলে, সিদ্ধান্ত কোনে! একটি 

আশ্রয়-বাকা-গ্রস্থত নয়, উভয় বাক্যর মিলিত ফল। এই 7/11801 

আশ্রয়-বাক্যর প্রয়োজনীয়তা থেকেই বুঝতে পারা উচিত যে 

53119815004 0661010 101117০1011 দোষ থাকতে পারে ন1। 

(গ) যদি 951198750) সত্যিই 2৪6৮০ 7:2701011 দোষে ছুষ্ট 

(খ) নিগমনটি উভয় 
বাকার সংযুক্ত ফল 



11111এর আপত্তি ৩০৪ 

হোত তাহলে এই অশ্গমান সাহায্যে কোনো মতেই জ্ঞান বাড়বার 
সম্ভাবনা থাকতো না। 951198155এর আশ্রয়-বাকার মধ্যে সিদ্ধাস্তর 

যাথার্থ অস্তকনিহিত থাকলেও আশ্রয়-বাক্য সম্বন্ধে 
বণ) 5)11981977এ উারাকানেকে বক জ্ঞান বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধেজ্ঞান পাওয়। 
জ্ঞান-এ বাওয়! হয় ; কোনোমতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ আশ্রয়-বাক্যর 

না মধ্যে সিদ্ধান্তর কথা অস্তনিহিত থাকলেও 

আশ্রয়-বাক্য থেকে সিদ্ধান্তকে পাবার আগে এই 
কথাটুকু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই অস্পষ্ট ও অন্তর্নিহিত 
জ্ঞান থেকে স্পষ্ট জ্ঞান পাওয়াকে নিশ্চয়ই জ্ঞানের প্রসার বলতে হবে। 

তাই সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের সময় জ্ঞানের প্রসার হয়। 

(ঘ) এই আপত্তি যদি সত্যিও হোত তা হলেও একে মনোবিস্া- 
মুলক 'আপত্তি বলতে হোত, লজিকের আপত্তি বল! যেতো] না । কোনো 

বিশেষ মানুষের মনের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হলেই যে গুণ আর প্রমাণ 
থাকবে না এমন কোন কথা নেই। যথা, 

তে) 2111এর আপত্তি জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলিকে কোনো! একজন বুঝে 
লজিকের আলোচ্য 
বিষয়ই নয় ফেলেছে বা মনে রেখেছে বলেই এই দিদ্ধান্তগুলি 

যাথার্থ-হীন হয় ন!। 

অতএব, 26060 [2101701011 নামক দোষারোপও শেষ পর্যস্তত্বীকারধ নয় 

এবং 95110981500কে যথার্থ অন্থমান পদ্ধতি বলে না মেনে উপায় নেই। 

এখানে বলে রাখা দরকার যে $51198190এর যাথার্থ নির্ণয় 

করতে গিয়ে কোনে৷ কোনো দার্শনিক আবার একেবারে বিপরীত ভ্রাস্তি 

করে বসেন; তারা বলেন, 95110981910 

একমাত্র যথার্থ তর্কপদ্ধতি | যেমন ৬/1)৪6]5র 

মতকে ধরা যায়। এই দা$বও নেহাত 

বাড়াবাড়ি; কারণ 93511981509 শুধু সেই জাতীয় বাক্য নিয়ে আলোচনা 

অপর যে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ 
সত সেটিও গ্রান্ধ নয় 



৩১০ তর্কবিষ্ঞ। গ্রবেশিকা নিগমন 

করে যে বাকো উদ্দেশ্য” ও তার গুণের সম্বন্ধ নিণিত হয়। তাই 
উদ্দেশ্র অন্যান্ত সম্বন্ধ বিষয়ক অনুমান 951108150 ঘ্বারা করা 

সম্ভব নয়। 

প্রশ্নমমালা (১৬) 

১। 5)1108150)এর বিরুদ্ধে 1111এর আপত্তি কি? তুমি কি তার কথা জানে! ? 

15057২01515 2৬] 

1. 02] 200. 63800106 1১011)5 00160607 08৮ 0016 5951100197 29 
& 10006 01 21]0]7016 10501565 1006 ছাএ ০01 12181101110. 

2. চেয়াাজাা। 20108591100 9665 0)0 001650101 0010181]5, 170 
001 10266119115”, 



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

[:91150165 17) [)9975011৮9 135950171775 

নিগমন-মূলক তর্কর দোষ বা অনুপপত্তি 
8১. অন্থপপত্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ । 
8২. 10909001৬6 অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তি। 

(ক) চ0170281] 11)06757705] অন্ুপপত্তি । 

(১) অনন্তর অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তি; 

(২) সাস্তরানুম।ন সংক্রান্ত অনুপপত্তি। 

(থ) 561201-1,981081 অন্ুপপত্তি | 

(১) 7:0015009,0101) ; 

(২) 721017570005 11611715 । 

€৩) 4০0105700, 

(৪) 407191711901059 ? 

(8) 4£১0051)% ; 

(৬) 70115107 ও (001771909510101), 

$%। অন্ুপপত্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ । 
&[58]]1905% কথাটির সাধারণ অর্থ হল “ভ্রান্তি”; কোনো কোনো 

পণ্ডিত শব্ষটিকে এই সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে যে কোন ভ্রাস্তিকে 

অন্পপত্তি বলতে চান । লজিকে কিন্ত সাধারণ 

কোল প্রথা হোলে! লজিকের কোনো নিয়ম 
লঙঘনকে “অন্ুুপপন্তি” বলা। যে সব 

নিয়ম মানলে যথার্থ চিন্ত। করা সম্ভব সেইসব নিয়ম নিয়েই লজিকের 

আলোচনা ; নিয়ম থাকলেই নিয়ম ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে । সেই 

গ ৮781180” অর্থে “হেত্বাভাস” শব ব্যবহার না! করাই খ্ভাল। স্যায়শাস্ত্রর 
“হেত্বাভাস” ব। “ছুষ্টহেতু” হচ্ছে “012060121 চ211205। 



&ং 
৩১২ তর্কবিস্া গ্রবেশিকা--নিগমন 

নিয়ম-ভঙ্গকে “অনুপপত্তি* বলে। তাই যত রকম নিয়ম আছে 

ততরকম অনুপপত্তিও থাকবে । 

নিয়োক্ত ছক অনুসারে অন্রপপত্তিগুদলকে ভাগ কর যায় £ 

অনুপশপক্তি 
| 

ণ | 
অ-অনুমানমূলক ৪9 

| 
হিট আগমন-মূলক 

] ণ 
আকার-গ্রত অর্থতাকিক 

| | 
অনস্তরান্থমান-এর সাস্তরান্মানের 

অনুপপত্তি অনুপপত্ধি | 

| | | | 
১) 10010020102) ৩) 4.0০10971 ৫) 4৯০০6 ৬) [015151018 

২) 12210151295 ৪) /৯1)1)1)1901098% ও 002919511107 

84111 

অন্ুপপত্তির সঙ্গে অনুমানের যোগাযোগ থাকতে পারে, নাও পারে! 

যে সব অনুপপত্তির সঙ্গে অনুমানের সংশ্রব নেই সেই সব অন্থপপত্তির 

মধ্যে 10151510909 এবং 10610018এর নিয়ম লজ্যন-জনিত 

অন্থপপতিগুলি মন্তর্গত। [)66/71892এর অন্ুপপন্তি হল_ 
€ক) 2২508170200 10591010101) 

(খ) /১০০1061)621 10621810101, 

(গ) 1০০ 15 ৫1০০ 20০৬, ও 1100017)00150 10561010012, 

(ঘ) 05096 এবং চ120176155 10610101015, 

(ও) 5956758905 106271600, এবং 
€5) 55506 10 6ঠ510107) 



অন্থপপত্তির গ্রকারভেদ ৩১৩ 

1-08755] 101515802এর অনুপপন্তি হল-- 

(ক) 7150100751-81 20815515 বা 118951021 911101017, 

€খ) 01055 101%15102) 

€গ) [10001009166 বা 700 8170৬ 1)115102, 

(ঘ) এু০০ ৬105 1)1151017, 

(&) 0৬%6:1209101175 101515101. 

এই অন্থপপত্তিগুপিকে নিয়ে 10651016100 ও 101%19100র পরিচ্ছেদে 

যেহেতু স্ুদীর্ঘভাবে আলোচনা! কর। হয়েছে সেই হেতু এগুলিকে 

নিয়ে আর স্বতন্ত্র আলোচন। করার দরকার নেই। 

অন্ুমানকে ফেেতু মোটামুটি 706000৮6 ও [700006%০ এই 

ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা সম্ভব সেই হেতু অনুমান সংক্রাস্ত 

'অন্ুুপপন্তিগুলিকেও ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। 10০:০0155 

লজিক-এ 11700061%6অনমান সংক্রান্ত অনপপত্তির আলোচনা করা 

হবে না-এইখানে শুধু [70০99০৮৮৫-অন্কমান সগ্জঞ্লান্ত অঙ্ুপপত্তির 

আলোচনা করা হবে। 

$ হ। নিগমন-মুলক অন্ুপপত্তি (70595০0৮৩ 78115 0155) 

[0600০6৮6 অনুমান সংক্রাস্ত অন্ুপপত্তিকে প্রধানত ছুটি ভাগে 

ভাগ করা হয়ে) চাওাগেজ] [05785] অনুপপত্তি এবং 

(খ) 9521-1.08105] অনুপপত্তি। 

(ক) [০1709] [770675565] অনুপপত্ি। 

এগুলির মধ্যে 16186 ও [000060186 117661617০6 সংক্রান্ত 

অনুপপত্তিগুলি অন্তর্গত । 

(১) অনম্তর-অন্ুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তি 1. 

আমরা নয় রকম অনস্তর-অচ্মান নিয়ে আলোচনা করেছি। 



৩১৪ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা-নিগমন' 

যথা, (০0175215100, 00652151010, 0023025005161018, 106 

51018, (99009510101, 01081786206 [২619801019১ 7০081 0০19- 

5০01561706১ 11966121002 ০৮ 4১090 10666100118) এবং 

[16516750205 (0০9100016 001)06106101) | এই প্রত্যেক 

অঙ্গমানের নির্ধারিত নিয়ম আছে; এই নিয়মগ্ডলি লঙ্ঘন করা হলে 

নির্দিই অন্থপপত্তি ঘটে। যথাস্থানে এগুলির সম্পূর্ণ আলোচনা করা৷ 
হয়েছে। 

(২) জান্তর-অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তি। 

অমিশ্র ও মিশ্র 99119815॥ এবং 951108150-পরম্পরা' 

সাস্তর-অন্ুমানের অন্তর্গত। এগুলির প্রত্যেকটির বিশিষ্ট নিয়ম 

আছে--সেগুলিকে নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে । ধথা, 

55110981510 এর সাধারণ ও বিশিষ্ট নিয়ম, [75001)601591-086680- 

11081 55110981909এর নিয়ম, 10115231709, 9012665, [1710176161008, 

প্রভৃতি সংক্রান্ত নিয়ম, ইতাদি। এই অন্ুপত্িগুলিকে নিয়ে 

যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হয়েছে; তাই এদের স্বতস্ত্- 

ভাবে আলোচনা করবার দরকার নেই। 

খে) 55:1-1,081০] চ9118০195 বা! অর্ধভাকিক অন্ুপপান্তি 

আকার-গত নিগমন-মূপক অনুপপত্তির সঙ্গে অদ্ধতাফিক অন্ুপপত্তি- 

গুলির তফাৎ এই যে এই ভ্রাপ্তিগুলিকে শুধু তর্কপন্ধতির আকার-প্রকার 
থেকে আবিফার কর! যায় ন1--আসলে ভাষ। ব্যবহারের একাধিক অর্থ 

এই অন্থপপত্তিগুলির কারণ। এই অন্থপপত্তি নানান রকমের হতে পারে £ 

৫১) অনেকার্থক দোষ বা! চ&11৩5 ০£ 0015০০86102 1 

95110981579 তিনটি পদ, এবং কেবলমাত্র তিনটি পদ, থাকবে। 

এবং কোনো পদ-ই একাধিক অর্থবাচক হতে পারে না। যেহেতু তিনটি 



নিগমন-মূলক অনুমান সংক্রান্ত অন্থপপত্তি ৩১৫ 

পদ এখানে বর্তমান সেইহেতু গ্রত্যেকটিই এই অহুপপত্তি দোষহুষ্ট হতে 
পারে। অতএব, অনেকার্থক বা 4)1800115 109101, 10190 বা 

101001 6০০ সংক্রান্ত অন্ুপপত্তি হতে পারে । এই অনুপপত্ভিগুলি 
চারপদ-এর অন্পপত্তিরই মতে! এবং 9119819 পরিচ্ছেদে এগুলি 

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে। [চতুর্থ পরিচ্ছেদ, 
$. ৬, পৃঃ ১৯৭ দ্রষ্টব্য ]। 

(২) £৭119০ ০1 [১89707991759555 1৩05, 

একই শব্ব-উদ্ভুত বিভিন্ন শব্ধ বিভিন্ন অর্থ হতে পারে-_-এই বিভিন্ন 

অর্থর কথ! ভূলে একই অর্থে এক মূলশব্ব-উদ্ভৃত অথচ বিভিন্ন অর্থবাচক 

শব্ধকে ব্যবহার করলে 17910181003 €01005--জনিত অন্ুপপত্তি ব। 

দোষ ঘটবে। যথা, 

(১) 272/2/4255 5150810 1000 06 00505৫ 

[1015 85706117661 1795 1017060 2 ৮9764 

015 15195106651 51500101700 199 01550. 

(২) 20199 90002117060 9111) 01১5 0110 15 2 1/755%771/10% 01 8৪11 

515 17022 15 50 20002117050 

ড/০ 7/725272 0980 106 05 প্এ115, 

0৩) সন্দিগ্ধমনা! লোক অহ্খী হয় 

বিচারক আসামীকে সন্দেহ করিলেন 

»* বিচারক অস্থথী হবেন। 

(৩) 7511505 ০1 4৯001016128. 

1%110016 €০00কে একটি আশ্রয়-বাক্যে বিনা সর্তে গ্রহণ করে এবং 

অপর আশ্রয়-বাকো সেটি এক বিশেষ সর্তে গ্রহণ করার দরুন, বা 1110016 

তেযেছকে বিভিক্ন আশ্রয়-বাক্যে বিভিন্ন সর্তে গ্রহণ শ্করার দরুন যে 

অন্ুপপত্তি ঘটে তাকে 11905 0£ £০০195776 বলে। 



৩১৬ তর্কবিস্তা গ্রবেশিকা--নিগমন 

উদাহরণ £ 

€১) যে কেউ মানুষকে হত্যা! করে তার প্রাণদণ্ড হওয়া! উচিত। 

সৈনিক মানুষকে হত্যা করে 

সৈনিকদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত 

[এই অনুমান ছ21180 ০14১০০1৫511 দেষে ছুষ্ট কারণ 111001 15177 “হত্যা 

করা” 11701 আশ্রয়-বাক্যে "যুদ্ধকালে* এই সতের উপর নির্ভর করে কিন্তু 712)01 

আশ্রক্-বাকো এটি "সাধারণ জীবনে” এই সতপ্র উপর নির্ভর কয়ে ] 

(২) 

€৩) 

€৪) 

€৫) 

€৬) 

€৭) 

জল হল তরল পদার্থ 

বরফ হয় জল 

বরফ হল তরল পদার্থ 

আমাদের খাছ হয় ক্ষেতজ 

রুটি হয় আমাদের খাছ 

রুটি হয় স্ততেজ 

যা বাজারে কেনা হয় তখ খাওয়। হয় 

কাঁচা মাংস বাজারে কেন? হয় 

কাচা মাংস খাওয়। হয়। 

অপরের কাজে মাথ! গ্ললানে] বেয়াইনী 

রেধারিষি হল অপরের কাজে মাধ। গ্লানে। 

রেষারিষি হল বেআইনী 

তোমাকে জীব বল! হল সতা কথা বল? 

তোমাকে বীদর বল। হল তোমাকে জীব বল? 

তোমাকে বাদর বল। হল সত্য কথ! বলা 

যে তোমাকে মানুষ বলে মে সত্যি কথাই বলে 

যে তোমাকে বোকণ বলে সে তোমাকে মানুষ বলে 

যে তোমাকে বোক। বলে সে সত কথাই বলে 



ঢ811805 ০06 4৯0211)1001045 ৩১৭. 

(8) 681156৩ ০ 4১72191817901085. 

একটি বাকার একাধিক অর্থবাচক গড়নের দরুন যে অন্পপত্তি ঘটে 

তাকে চ8115805 0£ £১0001)150910557 বা £৯00101211015 বলে। 

যে বাক্যর একাধিক গড়ন ( এবং সেই বিভিন্ন গড়নের দরুন বিভিন্ন, 

অর্থবাচক হওয়া ) সম্ভব তাকে “4১100151991905 বাক” বলে । এখানে 

একাধিক মানে হওয়া সম্ভব এবং কোন অর্থ ষে বাকাটির আসল, 

অভিপ্রায় তা বুঝতে পারা অসম্ভব । যখ।, “বইটি আমার তোমার 

নয়।” এক্ষেত্রে বাক্যটির নানান অথ সম্ভব ঃ (১) বইটি আমার, 

বইটি তোমার নয়; (২) বইটি আমার বা তোমার নয়। কোন অর্থ 

যে ধাক্যর আসল অভিপ্রায় ত নির্ণয় ্থরা অসম্ভব । তাই এখানে 

ঢ811805 0৫6 £00018100109£5 হয়েছে। 

(৫) 151186 0£ 4১0০05186, 

একটি বাক্যর ভুল জায়গায় জোর দেবার দরুন এই অন্ুপপত্তি 

ঘটে। যথা, “তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়! উচিও 

নয়”*--এই বাক্যর অর্থ কেউ করতে পারেন: শুধুমাত্র প্রতিবেশীর 
বিরুদ্ধে মিথ্য। সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়, অন্তের বিরুদ্ধে দেওয়া যেতে 

পারে ।” এখানে “প্রতিবেশী"্র বিরুদ্ধে শব্ধর উপর ভুল জোর দেওয়া 

হয়েছে। কিন্বা, শুধু “বিরুদ্ধ” শব্দটির উপর ভুল জোর দ্রিলে মানে 
দাড়াতে পারে এই যে প্রতিবেশীর স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেন. 

সম্ভব । 

(৬) £511905 0£ 10151510178 এবং (০0701905161078, 

একটি পদ-এর 00116০0৪ অর্থ থেকে 10150700056 অর্থর, 

দিকে অগ্রসর হলে “ঢ৪11905 06 10151510789 নামক অনুপপত্তি ঘটে ।, 



৩১৮৮ তর্কবিদ্য! গ্রবেশিকা--নিগমন 

অপরপক্ষে১ কোনো পদ-এর [01501908612 অর্থ থেকে 00116০056 

অর্থর দিকে অগ্রসর হলে প্র8118০5 ০06 00170093160” নামক 

অন্পপত্তি ঘটে । যথা- 

“[7811505 ০6 [015151078” নামক অনুপপন্তির উদ্দাহরণ £ 

€১) 

(9 

€) 

€৫) 

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই একদিনে পড়া যায় না। 

“গৌর” হল রবীন্দ্রনাথের বই, 

"গোর" একদিনে পড়া যার ন।। 

এ দেশের লোক দুভিক্ষে কষ্ট পাচ্ছে 

তুমি এ দেশের লোক 

তুমি ছুতিক্ষে কষ্ট পাচ্ছ। 

আমি যা পড়েছি ত আমার মনে আছে 

আমি হোমরের প্রত্যেক পঙক্তি পড়েছি 

হোমরের প্রত্যেক পটক্তি আমার মনে আছে। 

এই মহরের লোক বলতে আবালবৃদ্ধবণিত! বোঝায় 

তুমি হলে এই সহরের লোক 

তুমি হলে আবালবৃদ্ধবনিত]। 

১৩ হল একটি সংখ্য। 

৬+-৭ হল ১৩ 

৬7৭ হল একটি সংখা1। 

ঢ5115০5 0৫ 0০021298160এর উদাহরণ £ 

€১) 

৫২) 

(৩) 

রাম বা শ্ঠাম বা ষছু এই মোটট] তুলতে পারে ন, 

রাম শ্তাম বু ( মিলে ) এই মোটটা তুলতে পারে ন|। 

প্রত্যেক মানুষ নিজের হুখ চায় 
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5 17709102116 01 10০21 15 2. 11670, 701 167 90101675 210 11021901016 ০ 1621. 

(£) [1 1 200 06911)60 10 016, 120 17060101170 081) 01110 1706 11 ] 

৪77 0851760 1০0 16006], 10 17060010116 15 1000000) 11)66076 ] 17711১1 

৫)01 12106 2109 11060101170, 

যনঠ প্রশ্ন উত্তাল 
€&) এই অনুমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে হুবে £ 

411 50৬%2103 25 0151/07751 
[75 55 01510186531 

»*০1715 252 0০210, 

অনুমানটি ঢ8112০5 ০£ [00001500660 11016 দোষে ছুষ্ট, 
কেননা, 17010016600 ৮015170065৮ কোন আশ্রয়-বাকোই 

বাাপ্য হয় নাই। 

(০) এখানে 115101 আশ্রয়-বাকাটি লজিকের রূপে পরিবতিত 
করলে হবে: ৮9012061061) ৪16 1306 11300361005” | অতএব 

'অন্মানটি হচ্ছে £ 
90006 7061) 2৮2 7702 1750050710905 
19200 25 10005001003 

*** 0121 £5 04 2. 7027, 

অন্থমানটি 7811805 ০৫ [11101 11910: দোষে ছৃষ্ট, কেননা, 
28101 0006 ৮1087 81910£ বাক্যে ব্যাপা না হয়েও সিদ্ধান্তে 
ব্যাপ্য হয়েছে। 



বিশ্ববিচ্যালয়ের গ্রশ্বাবলী--১৯৪৫ ৩৩৯. 

(০) এই [75009060081-096660118]1 951108157)টি লজিকের৷ 

রূপে পরিবস্তিত করলে হবে £ 

1105 91655 00111775506 ৮11] 95 ০0160 
116 0065 17901 1376 001011)6 

০৯175 ৮1111100605 00160. 

অন্গমানটি ঢ811905 ০0£ [021791175 0)০ £১006০606176 দোষে 

দুষ্ট, কেননা এখানে 7501701 71670155এ 79101 721509136এর 
81)0506061;0কে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে 12101 71610159এর' 

০0913960062 6কে অন্বীকার করা হয়েছে। 

(0) এই অন্রমানটি একটি [:01)50)6106 | ইহাতে 2111501 
বাক্যটি উহা আছে। ধর] যাক উহা বাকাটি হচ্ছে ১ “81065 13 ৪ 
2156 51955 ০8217010962” । 

11101: আশ্রয়-বাকা “01915 ঠি50 01955 ০9100109065 9812 

801910650% লজিকের ন্ধপে পরিবতিত করলে হবে ১ “11 06150105 
%/1)0 212 500010060 21০ 5150 ০1955 ০81)0109065% । 

অতএব অনমানটি হচ্ছে £ 
411 09150205 %1)0 215 20701060276 ঠি56 01855 02170102065 
]210755 25 2 ঠা50 01255 ০2190109106 - 

*ত:]817)95 510211] 702 201001160, 

অন্ুমানটি ঢ811205 ০£ 07015010066] 7101016 দোষে ছু, 
কেননা) 11001656610 45156 01855 ০815010862৮ কোন 

আশ্রঘ-বাকেই ব্]াপা হয় নাই। 

€৩) এই অনুমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে নিয়লিখিত 
[0151601)0612-080695011081 ১5119815109 হবে £ 

[10051 150£1015 2 50162005 01 210 216 
[,081015 20 2 

০৮170510115 1006 2: 50151)00. 

1+0111এর মতে অনুমানটি ভ্রখাত্মক, কেননা 7/17501 026100196-এ 

1910: 19:677156এর একটি সম্ভাবনাকে স্বীকার করে, নিদ্ধান্তে অপর 
সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়েছে । 002:8এর মুতে অঙ্গমানটি 
নিভূল। ?4111এর মতই সাধারণত স্বীকার্ধ বলে ধরা হয়। 

&) এই অন্থমানটি লজিকের রূপে পরিবত্তিত করলে হবে £ 



4৩৩৪ তর্কবিদ্। গ্রবেশিকা--নিগমন 

£1] 0615085 17002725915 01 ভি: 252 1761063 
90105 50101515 26 £%০0/ [9615015 130899015 ০01 10621 

১ 50175 50101675 276 %0£ 1)51065, 

অন্থুমানটি [911905 ০£ 1111016 11930: দোষে ছুষ্ট, কেননা, 
1405101 66100 400670* 108)0: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপা না! হয়েও সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য হয়েছে। 

(£) এই অন্ুমানটি একটি [01160008 | ইহাতে [40170] 
বাক্যটি উহ্থ আছে। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে হবে ঃ 

[1 2) 06501705060 016) 1)0 17060101196 021) 0015 109 $ 2110 1 1 2 
065017)60 60 1760091, 290 17)601011)6 15 1)265060--1৬1 9101 [)12170196, 

[10561 1 20) 06501050 00 01৩ ০0: ] 20 09501760 00 760০%৪1--- 
1৬011001 75715100155. 

*:110091100 0090101136 020 00115 17705 0: 190 17790101175 15 1782060--- 
00101051012. 

পু1)215 2 11000562206 08056 270 17080101176, 

এই 101190)1009টি :6010081]5 নিতৃলি। কিন্তু 21910বাক্যে 
ছুটি 7350090)50159] 10009516101) 10966119115 ভ্রান্ত । প্রথমটি 
কুসংস্কারমূলক আদষ্টবাদাত্মক। দ্বিতীয়টিও তুল কারণ এমন হতে পারে 
যে লোকটি যদি ওষুধ খায় তবেই তার অৃষ্টে মরণ নাই। 

১৯৪৬ 

][.0010 নাতো 18তাং, 

6. 56916 110 ১৬110921900 [01 29 796 01 006 10101] 01017001705 

2100 668 0001 ৮211010, 10061061091010% 006 191190169, 1 20: 

(৫) 17176 2100)0 08101001 100 ৪0) [0 16 17989 170% 1811100, 2:00 11 11 

81755 01700100170 15 ০৮, (৮) 00107 00196 617017050 101-116 15 52161) 

(07810) 800 011] 511815100075010, 2001) 216. 10015856, +06) [70 02101101 

10০ 11106111071, 101 116 17985 7070 00110211011 2100 8৫110280101 17091065 2 1021) 

17001110617 (9) 72৬01 5618601 191121016 00 0001011 1701921565; (116121016, 

00০ 06015101) 01 000 961026 1) 11015 17098166115 01016191016. (6) ১০009 
স01)6]0 26 00০0৫ 0012561)5, [0 21] £%00 01601261)5 ০০০, (0) 1080 076 
[020 1129 00176, 217011190 ০211 00. 90161901617) 1০810 ৫০ ৮12 [101010169 

1010. (8) 11]. 1611 0) 000 ] 90211 ০6670 035 06016; 2120 16 ] 61] 
৪ 116, ]:90211 ০061)0 209 001090101706. 12111361 27001015611 006 000 ০: 
1661, 2110512000610016, 81006 7 90021] 02৫00 006 16016 ০0: 09610. 715 

₹001750101)06, 



বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্না বলী--১৯৪৬ ৩৩৫ 

যষ্ঠ প্রশ্নার উত্তরমাল। 
(৪) এই অন্ুমানটি ল্জিকের রূপে পরিবর্তিত করলে নিয়লিখিত 

1759000601081-08662850110581 95119815100 দাড়ায় £ 
[16101517055 07520010015 ৮51 
10125 00012511760 

০৯005 £700150 15 1700 ৮৮6 

অন্রমানটি চ811905 0£ 1021)5156 06 4৯065০০৫০০৫ দোষে দুষ্ট, 

'কেননা, এখানে 00100 01610015654 11092101 01207156এর 2176206- 

৭7৮কে অস্বীকার করে, সিদ্ধান্তে ?181091 19:5700155এর ০0705- 

,0101)কে অস্বীকার করা হয়েছে । 
(9) এখানে 1910:-বাক্যটি লজিকের ন্ধপে পবিবতিত করলে 

হবে 5 ”4811 10010556006) 215 50:8181)00015/810” | অতএব 

অনুমানটি হচ্ছে £ 
/৯]1 17005 [02016 50516050607 210 
]01)15 25 501212076601%210 

০৭, 0015 25 1000565, 

অনুমানটি 70811905 ০৫6 07701502020 1411০ দোষে হুষ্, 

কেননা, 10170166607 “3059151106015810” কোন আশ্রয়-বাকোোেই 

ব্যাপ্য হয় নাই। 
(০) এখানে অন্থমানটির 19100 ও 11001 বাক্যকে লঙ্জিকের 

ক্ূপে পরিবন্তিত করে লিখলে অন্মানটি হবে এই £ 
451] 50002650176 276 10661118017 
719 2570 21) €00102,050 002.1 

৮৮115 25 79/ 10651116206 

অন্রমানটি চ৪1190০5 ০06 1111010 1/18]0: দোষে দুষ্ট, কেননা, 

9101 0200 প1061116তেশ 1210: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপা না হয়ে 

সিদ্ধান্তে ব্যাপা হয়েছে । 
(৭) এই অনুমানটি চ৪11805 0£ 00002051601) দোষে ছুষ্ট, 

কেননা, আশ্রয়-বাক্যে “9০19001৮ পদটি 01500100016 অর্থে নেওয়া 

হয়েছে কিন্ত সিদ্ধান্তে এটি ০০116০601৮5 অর্থে নেওয়া হয়েছে। 

(৪) এই অন্ুমানটি একটি 77675006056 1 ইহাতে 1117)01 

বাক্য উহা আছে। ধরা যাক উহ বাক্যটি হচ্ছে: “99206 ০2061 

৪15 06:50209 7100 ৬০৮০৮ । এখানে অস্থমানটি লজিকের রূপে 

পরিবতিত করলে হবে £ 



৩৩৬ তর্কবিস্া! প্রবেশিকা--নিগমন 

4১11 £০০০ 01015510525 05130759100 ০০ 
5017)5 012)51) 2525 0061501)5 41)0 ৮০05 

০৯০ 9012) 01551) 25 ৪০০৫ 016126125. 

অন্ুমানটি ঢ৪11505 ০£ [07015015060 71101 দোষে ছৃষ্ট 

কেননা, 7110016 66100 4706150795 ৮7170 ৬০০০৮ কোন আশ্রয়- 

বাকে।ই ব্যাপ্য হয় নাই । 
(6) এই অন্ুমানটি ঢ8]19705 0£ £১০0100100 নামক দোষে দুষ্ট। 

কারণ, সাধারণভাবে *একজন যাহা করিয়াছে অপর একজন তাহ! করিতে 
পারে” সূতা হতে পারে । কিন্তু 76:08165 একজন অসাধারণ পুরুষ । 
তিনি ষে সব অসাধান্ণ কাজ করেছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহ 
অপসস্ভব। 

(£) এই অন্ুমানটি লগ্তিকের রূপেই দেওয়া আছে। এটি একটি 
জটাল সংগঠনমূলক (000791916য. 00155050615) 10116101009 1 এটি 

£01209115 নিভূলি, কেননা, এখানে 180100:বাক্যে সংযুক্ত [752০- 
00০6০৪17910: বাকার ছুটি ৪1/১০০০/০কে পালাক্রমে স্বীকার 
করে নিয়ে, সিদ্ধান্তে উক্ত 10910: বাক্যর ছুটি 09:795601612কে 

পালাক্রমে স্বীকঁয় কর! হয়েছে। 
এ অনুমানটি কিন্তু 12906139115 ভ্রান্ত, কেননা, এখানে 19101 

বাক্যর প্রথম [35061760091 09:01909161010)টি 00806119115 সত্য নয়। 

“সত্য কথা বলিলে সকলেই রুষ্ট হবে” একথা একেবারেই ঠিক নয়। 

১৯৪৭ 
1:000210 হা 2 

6. 91216 11) 55110615610 00020 29706 01 00০ 10110%5216 21001001715 

2120 16951 11061 ড211019, 10081701020)হ 006 15115016516 2175: 
(2) 11 500 1920. 00. 111 1005 1010 500. 0০ 1906 7680; (01)2761018, 

ড0োএ তেয106 10)0জ,-১ (8) [76ামাত 1)0156 ৩ 1590000%, 10৮ 199 15 2. £000. 27771), 

870 9215 2০০৭. 10) 216 17905. (০) [7৩ 6810706 059000890, 0 1) 
010 170 1011% 217 900)001, 210 $01)0015 1101021 8৫000210020. /6৫) 11 ০৫ 
011 10270, 116 11] 0০ 61] 11) 006 62101780108 0012) 1085 00176 1] 

1) 0158 6য81771109110107- 01/6160010 1706 7041060 1910. (6) 170 101150 706 £ 

£০০৫ 0101200, 10 11 2০০০ 01226723 276 791071000, ()) 411 2060 278 

12016 0০ 2; 58870561100 17061) ,2019 105 1191016 6০ প্রা. (৫) 11] 2 
06911060 60 10999, ] 17680. 110 12190017210. 16 ] হা 0901160 1০ 911, হু 
3110010 120 1719000 8৮ 211, 5100৩ 1 আটে 0990790. 00 7893 ০ 00 €৪0, 
21)861079) ]:820110 200% 18000 2 808 0896 র্ 



বিশ্ববিচ্ভালয়ের প্রশ্াবলী--১৯৪ ৭ ৩৩৭ 

বন্ঠ প্রশ্নর উত্তরমালা 
(*) এই অনুমানটি লঙ্ভিকের রূপে পরিবন্তিত করলে নিম্নলিখিত 

£050০90060০91-0865£071081 55110961517) হবে ২ 

11 9০00 1520, 9০011 007)0%৮ 

০১ 020 7300 152.0 

*৯ ৯০০ 00 1501 1000৮, 

এই অন্মানটি 7911905 0£ 10175176055 £766০০6/ দোষে 

দুষ্ট কারণ, এখানে 71107 7016100152এ 1/9101 01610156এর 

2176606061)টি অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে 7$09107 71610156এর 

০075600191,6কে অস্বীকার করা হয়েছে। 

(৮) এখানে 51০ বাক্যটি লজিকের রূপে পন্বিবতিত করলে 
হবে 2 “4১111179005 106 816. 5000. 10611 অতএব অনুমানটি 

হচ্ছে এই £ 

৯1110900009 70619 272 ৫০০৫ 77067) 

17107 5 2, 2090৫ 1044] 

»*১ চা] ওাঠোটে 25 £ 10009 11080, 

অশ্রমানটি ঢ911905 0£ [01501501906 1010016 দোষে ছৃষ্ট 

কেননা, 110016 61:09 ”£০9০0. 1091)” কোন বাক্োই ব্যাপ্য হয় নাই। 

(০) এখানে বাক্যছুটি ও সিদ্ধান্তকে লজিকের রূপে পরিবর্তিত 
করলে অনুমানটি এই রকম হবে £ 

4৯11 0650775৯17০ £০ 10 501১001 2৮৮ 797501051১0 ০০৪/৮০ 

50110501010---1%9)07 71617)156 

[75 25 20 ও, 10675010 150 20965 00 501)001--1%111007 [১1507155 

০১ [3 26702 ও 067502 51১0 75061555 5000০811070--70013010051017 

অন্ুমানটি দ911805 ০0£ [111516 1910£ দৌষে দুষ্ট, কেননা, 

11810: 01009 40015010 আ1)0 26061563 2৫0109.01019” 73101 

' বাক্যে ব্যাপ্য না হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। | 

(0) এই অন্ুমানটি লজিকের বূপে পরিবতিত করলে নিয়লিখিত 
[350090)661581-0866801108] 99110981910 হবে £ 

২২৫) 



৩৩৮ তর্কবিস্ত! গ্রবেশিকাঁ--নিগমন 

16005 90115 10810, 105 11] 00 511 10 075 83800108010 

)01019 1095 00739 9161] 

** 10187 1025 01150 10210, 

অন্ুমানটি 778911905০৫ 4১051011136 0196 00736006176 দোষে 

দুষ্ট, কেননা, এখানে 1810: বাক্যে 25101 বাকার ০012560061কে 
স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে 1025101 বাকার ৪12:০০৪0কে স্বীকার 

কর! হয়েছে । 

(৪) এই অনুমানটি একটি 07005036175 1 এখানে 11501 

বাকাটি উহ আছে। ধরা যাক 11001 বাক্য হচ্ছেঃ “7০ 5 
[0961961০*। উহা বাকাটি নিয়ে নিয়লিখিত 951109815টি গঠন 
করা যাক £ 

4১1] £০000. 01026105 255 702010010 

[75 £5 09010010 

১ [75 25 & 8০০৫. 0102672, 

অন্ুমানটি ঢ৪11205 0£ 0077015001৮5050. 71016 দোষে তুষ্ট, 
কেননা 2110016 চ0) 208001001০” কোন আশ্রয়-বাক্যেই 
ব্যাপ্য হয় নাং। 

(8) এই অনুমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে নিয়নগিখিত 
55110981510 হবেঃ 

/৯]1 1060 275 112015 60 00 2120: 

/১]] 58511705275 10510 

২», ৯1] 55110052752 112016 00 91107, 

এখানে 351109515এর যাবতীয় নিয়ম কানুন মানা হয়েছে ; এটি 
887781% 74০০০এর উদাহরণ; অতএব নিভূল। কিন্তু “98176” 

অর্থে যদি “সিদ্ধপুরুষ* বোঝায় তাহলে হতে পারে যে তারা অত্রান্ত। 
এইভাবে সিদ্ধান্তটি চ811805 06 4১০০1 দোষে ছু) কেনন” 
যদিও সাধারণত মানুষ মাত্রেই ভ্রান্ত, সিদ্ধপুরুষদের সম্বন্ধে সে কথা বলা 
চলে না। 

(8) এই অন্ুমানটি একটি জটিল সংগঠন-মুলক (00200167 
00779000016 ) 10116290081 এটি লজিকের রূপেই দেওয়া আছে। 



বিশ্ববিষ্ভা লয়ের প্রশ্নাবলী -১৯৪৮ ৩৩৯ 

£  অহ্মানটি 10:01811 নিভু, কারণ, এখানে 140,0: বাক্যে 
সংযুক্ত 1250090060081 008101 বাক্যর ছুটি 9176০2০9061) 

পাপাক্রমে শ্বীকার করে, উক্ত 10210: বাক্যর ছুটি ০015560061)কে 
পালাক্রমে ম্বীকার করা হয়েছে । 

কন্ত 19101: বাকা ছুটি 77500760058] [00000510100 

10790610181] ভ্রাস্ত। দুটিই কুনংস্কারক-্মূলক অদৃষ্টবাদদাম্ুক | 

এই অন্থমানটিকে সরল সংগঠন-মূলক (9120216 09790:000%6 ) 
[)112100009ও বলা যেতে পারে কারণ “] 10290 1501 190001” এবং 

“ঢু 50010 106 1900901* এখানে একই অর্থ বোঝায়। 

১৯৪৮ 

10010 চাচ5 1৮ 

]1,:1019611100151) 1991560]) 1010080৮6 0180 729011091 50161)00, 19 

10010 0. 29107901560 2 118000021 50161)002 

097, 1015010871151) 000%610 1101069126 2150. 71001200 10700551000, ৪170 

5110/ 1)9৬৮ 0155 216 1618160 (0 1010. 

2.15012017 2100. 11105090: 

(6) 02056 2100 10805616107, (9) 10150000৬0 10 ০০01180- 

[1৮০ 10007), (৫) 4১050180 1070 0০017000669 4 9101775) (4) 1391911৬6 2100 

£51:50-1006 এ 00705, 

097, 1720 15 00621076105 018 10011062001 8150 (০0207096900 01 £& 

70110211856 72101967 120065 8175 50191700810) ? 

3. 102 15 2 20000510012 01৬6 2, 01295100211010. 01 72070951110175 

101) 03080010155) 20001017705 00 001210169, 1912001) 2100 10908110. 

07, 12801517075 01501000107 10০61) 10607710101 2110. 12950010010 
07106210501 2 0000606 0321071916,  1720 216 000 10117)8] 00101010175 

০0 10811101010 ? 

4. 51172 55 076 1126016 06 11766101700 2 €(০12551 11110167029 10) 
65081010165. 

07, 11780 15 1062100 9 0০ 000০9100701 107০5100052 চ07191 

20 11115058615 0166160761001105 2120. 016 11169 ০ 11710101906 11) 620 
0296. " 

5. 101800211 ০৪6০7 1357001160021-02062011091 218 10151017056- 
0806£011081 99110219105, 0915 ০2210716৩, ৃ 



৩৪০ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিকা-নিগমন 

07, 1121 15 2 10110100022 (20012011200 01105056615 010012070 

[011005. 1107 19 2 01161101716. 16101020 ? 

6. 91206 17 95110615110 10100 2%49 19%1 01 00০ 00911051116 81200067705 

800 1651 00011 ৮৪11010, 100617010101100 01)01251150195) 1 পাট ৮ 

২/(৫) [£ 900 68 (0০ 10001), 500 11] 50100700120 11)0166501072) 5০৬ 

00 560 0010 11701251101); [116160016, %00 ৪ 100 10107. (9) 2178 

80) আা01270 0110 007 16150501055) 2110 11196 19 1108 0196 ০ £. দা200 
0081 0117 ৮০112 (6) 1101১ 0০0৬ 19 &, 07115, [0] 1 19 217 21)11091 2170. 

2111081 15 2. 56105. (4) 411 1100] 1১ 21010) 1011 008005 0110 0105ঘ্রে) 

30866 01 11011165. (৪) 11010 15 00 ৪. 10785181০০5, 10 ৮ 0069 1701 
£9516910) 2100 01019 109161191 1000165 21516. (1) 11 5০90 1810010 

০ 111 01050) 050 900 0০0 170 18100017 01)0:00016), ৮90 ₹ছ1]1 1701 

10109102. (2) 780 10217) 56015 1015 ০0) 11910101179551 01/0160016, 21] 100 

9810 061)0121 1)9101911)955. 

যন্ঠ প্রশ্নর উত্তরমাল। 
(৪) এই অন্ুমানটি একটি [79067661591-08655011081 

95110981509 | এটি লঙ্জিকের প্রপেই দেওয়া আছে। 

অন্ুমানটি ঘ011905 ০0£ £১0600011)0 006 00256000176 দোষে 

দুষ্ট, কেননা, 11001 7160156এ 1910: 01:617159এর ০০92$6- 
0160€কে স্বীকার করে, পিদ্বস্তে 19101 0::910155এর ৪162- 

০৪67€কে স্বীকার করা হয়েছে। 

(৮) এখন 11910: বাক্যটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে 
হবে 2. 2162. ৮86০1) 0025 1900 ৮৮০0110 10 15 0521255” । অতএব 

এই অন্মানটিকে নিম্নলিখিত [75909060081-0966801108] 
551198157)এর আকারে লেখা যাক ঃ 

15 92601) 00965 206 0110 1015 0561955 

105 ৮+28001% 15 0561655 

“৯1106 2601) 0065 1001 901, 

অন্থমানটি চ811905 ০0£ 4৯951001076 002 (00755600161) দোষে 
দুষ্ট) কারণ 1417)01 7160013$6এ 19101 01610655এর ০0189- 
08০াম্কে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে 29101 0:603159এর 217৮6" 

০৪৫০:5৫কে স্বীকার করা হয়েছে। 



বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রশ্নাবলী--১৯৪৮ ৩৪১ 

(০) এই অন্ুমানটিকে লজিকের রূপে পরিবর্তিত করলে হবে £ 
£1)10)021] 15 2. 60105 

শ1)6 ০০৮15 21) 2101072] 

৮৯ 105 ০০৬ 15 2, 52705, 

এখানে ”£1010081” শব্দটি 0011206156 অর্থে একটি 61773, 

কিন্তু "0:০৮ শব্টিকে যখন ৮8171778]” বলা হচ্ছে তখন +81011)3] 

শব্ধটি 01501006155 ভাবে বাবহৃত হয়েছে। অতএব অন্ুমানটি 
[811805 0£ 10151510170 দোষে দুষ্ট। 

এ উদ্দাহরণটি অন্তভাবেও বিচার করা যেতে পাবে। 29101 
বাক্যে 1৬010010 1610 ৮81211091” মানে হচ্ছে +006 হো 

+81)110915 কিন্তু 71070: বাক্যে 2171009] মানে হচ্ছে “জজ | 
অতএব 710016 যো) 21011791” বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে | 
এভাবে দেখলে 5811805 01 /17)101600005 111001০ দোষ হয়েছে। 

(0) এই অন্মানটি একটি 80015106056 1 এখানে ১9)01 

বাকাটি উহা আছে। ধরা যাক 1910: বাকাটি হচ্ছে: “4৮11 
01786 0669025 €1)০ 10:62501)6 50566 01 হি 15 11010” 

অতএব লঙজিকের রূপে 991109815)টি এইরূপ হবে £ 

/1] 056 065.055 076 016561) 50566 01 0)11705 25 10]019 

£১]] 00551050786 10101 62005 006 01852065655 ০01 01775 

০৯১11 0055]5 25 111]015, 

অন্গমানটি ৪11905 ০01 4১০০1961776 দোষে দুষ্ট, কেননা, 11016 
0010) 17800668065 00০ 01650 50962 0£ 61১1085৮910 

বাকো বিনা সর্তে নেওয়া হয়েছে কিন্তু 14010: বাক্যে একটি 
বিশেষ সরতে নেওয়া হয়েছে। 0100: বাক্যর অর্থ হচ্ছে যে নতুন 
জিনিস বর্তমান অবস্থায় চেহার। বদলে দেয় কিন্তু তাতে চেহারা খারাপ 
হয় না_বরং ভালই হয়। 

অন্ুমানটি ৪11905 0? £00180003 711016 নামক দোষ ছুষ্ট 
বলা যেতে পারে কারণ 110016 65100 “01030 আঙ্101) ৫669065+ 
আশ্রয়-বাক্য ছুটিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 



৩৪২ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা নিগমন 

(৪) এখানে 14810: বাকাটি লঙ্ক্রিকের রূপে পরিবর্তিত করলে 
হবে 24১]1 0090165 10161) £19516806 216 002061181 100163%। 

অতএব 951198159টির আকার এইরূপ হবে £ 

4511 000195 ড11101) 21851565 ০/% চ021672] 7900155 

[1800 25 %92 2 9০৫১ 17100) £1255055 

*** [18100 25 79 & 10021061121 0005, 

অনুমানটি চা৪11805 ০? [11101 79101: দোষে ছুষ্ট) কারণ 
19101 ত000 41008661181] 10000” 1৪101-বাকো ব্যাপ্য না হয়েও 

সিহ্ধান্তে ব্যাপা হয়েছে। 

(6) এই অঙ্থমানটি নিম্নলিখিত [759096)60081-0869£501108] 
১5110981570 এর আকারে লেখা গেল : 

16700 1219001, ০00 দা1]] [0:0951১61 

০৫ ৫০ 20119190111 

৮০০০ আ1]] 10000005061. 

অন্গমানটি 7611905 ০6 [001)51776 00০ 4১1065০2061) দোষে ুষ্ট, 

কারণ, এখানে 1010)00 01600152 এ 70910  7:200156 এর 

8136202001)0কে অস্বীকার করে, সিদ্ধান্তে 11910: ঢ:500155এর 

০010960061)কৈ অস্বীকার কর! হয়েছে। 

(8) এই অন্মানটি ঢ911905 0£ 00700095160) দোষে দুষ্ট, 

কেননা, আশ্রয়-বাক্যে “6520 10219, 01500150015 ভাবে নেওয়। 

হয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্তে “811 10619”) ০০119০6৬০ ভাবে নেওয়া হয়েছে । 

১৯৪৯ 

[40000 চাও 1 

1. ডা 05109210215 1৮ (02021 0: 10090017121 2 
07, [51012117200 02001776006 01661876 06গ111005 ০0 10810, 

2,:02%0012178 00 11109090: 

(9) 517)80181 2170. 06061817005, (9) 0075069 200 405080% 
1:05, (৫) 00100502250. 100-900770121156 1:00, (৫) 40501006 

270 136180%6 4007003, 



॥ 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশ্বাবলী--১৯৪৯ ৩৪৩ 

07, 12 15 10090 19 0116 00100121107 2030 00111010581101) 01 £& 
পুআাঃ 2 170 181 15 1 1100 10191 00110120101) 21)0 00101102001) ৮৪19 11 

11)৮8756 18110 ? 

ও. 9112 15 106281000৮0) 001১০১10190 01 13:019031010175 2 15801911) 

2170 11105026615 01760 1011075-15 ১098110736101 2 যো 91 0১১০- 

51010 2 

01, 91721. 15 10010201806 11710167002 75801811) 0100 111050516 (2) 

(০01/৬015101), (৮9) ০0১৮01510) 270 (০) (090020819051(1018 95 101727$ ০0৫ 

[11000060186 11706101006, 

4. 1726 15 2 55110515007? 108,50170019 10815661 00 1১076 010৫. 

[৬1100 95911061917. 19 006 59110£15) 2. 17615150 1717/071£ 2 

01, 1720 15 1২500000101? 73600100 0110011 2125 10000 01 1110 
(00101 05016 11100 (10 001125001101106 17700 01 (116 11191. 10%1110. 

5... 15001917200 11100580006 01000) (01105 01 00110101028, 

1য012170 ৮ 2162115 01 £ ০01701666 11115080012) (0109 0106695 0141900041 

4. 01192001021, 

07, 1170 15176201009 2 1817) 06 55110/5110 15850171110 2 

[:7001917, ৪170 11105080606 01600) 10105 01 076 12000, 

*₹২+০6. 91806 17 5110£1900 1000, 1116 101101170 2টি 200. (69: 
07617 ৮52110105, 10061)010111770 1176 181190169, 1 20. 

(9) 11701910115 190 9050106 17) 018 180075) 101 11706 19 916 17) 1 

2100 16 00016 15 9010106) 0) 00616 15 গা, (9) 1106 15 (000 270 0৬35 

2৪ 1007 2170. 9০ 218 [্মে) 10011019015; (116701016) 101710 15 চে০ে 10110706, 
(৫) 11015 0075(8019 15 08176010115; 107 100) 17) 90811 210011011 216 

08170010097 2110 1)0 15 | 1091) 01) 50021] 21100101502) 79 00350 196 
17810057101 108 15 4, 5170005 70017) 2100 01715 17000050000) 216 178109 
466) [া। 195 1706 0111675) 101 196 08106 ছা] 018 70126) 800 00] 
0811£070 9095 12 00610726, (1) 4 54০০৪55601 1092 13 01070 17709111897 
01 11701510175, 01715 910065910] 11091) 1061106 1109111£6176 15 1706 1170051110115. 

(৫) 76 700 216. 065617)60. 0 10999 0116 65810108010, 90 11060. 1906 169৫. 

1 00. 29 06911060. 60 191], 115 0561639 00 1920; 0)0766016, 10 217 0936 

০ 51700101700 1620. 

বষ্ঠ প্রশ্র উত্তরমালা! 
(৪) অনুমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে নিযলিখিত 

চন061060081-0866£011081 55110981900 দাড়ায় £-_ 



৪৪ ” তর্কবিদ্ত। প্রবেশিকা_-নিগমন 

11 00615 15 5107)086) 00615 15 215 

[105 15 হি 1 0) 20019 

»*০0616 07050105 51001551710, 

অন্ুমানটি 7811505 06 55710170116 006 00256081)6 দোষে 

দুষ্ট, কেননা এখানে 1710701 016100192এ 12101 101:2100156এর 

507560001/কে ন্বীকার করে সিদ্ধান্তে 19107: 17:617159এর 
91)05০261€কে স্বীকার কব। হয়েছে। 

(৮) এই অন্রমানটি ঢ৪118০5 ০0£ 10151510 নামক অন্ুপপত্তির 

উদাহরণ, কেননা, এখানে আমরা "176৮ টির ০0116065 

অর্থ থেকে 9156050৩ অর্থর দিকে অগ্রসর হয়েডি | 

(০) এখানে “121 11 510811 ৪2001001105 815 09175010105” 

7:000516001)টি [1)0651617965 01090031060), কেননা এর 

0081700 অনির্দিষ্ট । অতএব এটির মানে হচ্ছে "90106 1061) 41 

50291] 22000110 216. 080£610115” 1 অতএব 9৮11095157))টি 

লজিকের রূপে পরিবতিত করলে এই রকম ্রাড়াবে 

50796 17061) 11) 91081] 20070111526 02105610105 

6 00175051016 15 2, 10210 107 500211 2000001 

০০ 2105 00052015 15 02076651005, 

অন্থমানটি “11805 ০? 00015018660 11001” দোষে 
ছুষ্ট কেননা 1110015 01000. 40081) 110) 50021] 9007011৮ কোন 
আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি । 

(4) এই 9)11081570টি লজিকের রূপে রূপান্তরিত করলে এই 
রকম দাড়াবে £ 

4৯11 09100951051) 2 ড1160005 

[76 15 ৮1:05005 

০» 175 15 2)20909, 

অহুমানটি “চ৪11905 ০£ 010150160660 1019016* দোষে ছুষট, 

কেননা, 20141506000 +ড1:0100$” কোন আশ্রয়-বাক্যেই ব্াপ্য 
হয়নি । ২ : - 



বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রশ্নাবলী--১৯৪৯ ৩৪৫ 

(5) এই 3$51108150টি লজিকের রূপে পরিবন্তিত করলে এই 
রকম দাড়াবে £ 

£১1] 0995 51170 1 000 00156 46 011185170 9955 

চুজা। 25704217005 ৬10 ০7 ৬/11) 002 101126 

** [২20 2529 2, 01118600100, 

অন্ুমানটি “11005 0£ [11016 119301” নামক দোযদুষ্, 
(কেননা 09101 [1] “11150100005” 15101 বাক্যে ব্যাপানা 

হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। 

(6) এট একটি 1015101)00%6-07155011081 55110981510 | 

লজিকের রূপে পরিপত্তিত করলে অন্ত্রমানটি এই রকম দাড়াবে £ 
4 500065510] 10021) 15 6101001 17006111556 01 11700501005 

0015 50006595001 17217 15 11706111851 

এ 1015 50006955001 [00) 15 201 11)001567)0115, 

এই রকম মিশ্র 95119£150/এর সাধারণ পিয়ম হচ্ছে যে 11501 
বাক্যে 10910 বাক্যর যে কোনো সম্ভাবনাকে অন্বীকার করলে 

সিদ্ধান্তে 510: বাক্যর অপর সম্ভাবনাকে শ্বীকার জরা যায়; কিন্ত 
সাধারণত বিপরীত নিয়ম ম্বীকাষ নয়। 

এখানে 71007 বাক্যে 7910: বাকার একটি সম্ভাবনাকে 
্বীকার করে সিদ্ধান্তে 71910: বাক্র অপর সম্ভাবনাকে অস্বীকার 
করা হয়েছে। অতএব এখানে 1015)017০01৬2-059065011০81 

9511981500এর [নিয়ম লঙ্ঘন জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে । [ পৃ: ২৬৮ 

ভ্রষ্টবা ] 

(8) এই অন্ুমানটি একটি 10116170768 1 ইহাতে 11101 

বাকা উহা আছে। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে এই রকম হবে ঃ 

16500 216 06501760 00 10855 006 6%27)117901070) 90 3660 330 

£62.0 3) 200 16 9010 815 065011760. 10 91]) 115 0551655 10 

580---12)01 1১:617)156, 

110361 900 815 095017790 10 19855 ০: 00 911--110001 00510155, 

.»* 1005 99৮. 17650 200৮ 1590. 0:1015 0561555 ০ 168 0&৯-001)010051012, 

এ 10116200078 (01109115 নিভূল। কিন্তু 719)0: বাক্ার 



৩৪৬ তর্কবিস্তা গ্রবেশিক1--নিগমন 

ছুটী 11506160581 01019051007) 20816119115 ভ্রাস্ত । প্রথমটি 

কুসংস্কারমূলক অদৃষ্টবাদাত্মক। দ্বিতীয়টিও ভূল, কারণ এমন হতে পারে 
যে লেখাপড়া করলে ছাত্রটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হত না। 

যেভাবে লজিকের রূপে পরিবতিত করা হয়েছে তাতে এটি 
00101016য 00177900000 1011620109র উদাহরণ । কিন্তু “5০0 
17660 100 1690৮ 2170. ৮10 15 0561655 (০ 162৮ কথার মানে 

একই বল! যায়। সে ভাবে নিলে এটী 9100016 007500০6156 
[011202178র উদাহরণ । 

১৯৫৩ 

[,0010-171857 12/৮. 

1. ০ 00 00 ০015061৬0 1,0810 25 08 4১৮ 01 16990101792 
2,.117010816 002 0569 ০01 1010 

3..12%01217 006 [95 ০0611700017. 

[00 ০4 01100 1102 18 01 91050016110 1₹629017) 15 2 18 0£ 
111010100 2 

4, খুনুণেছ 00 50 01501770191 0০০০) 2. 10)816 0:০৫ 2170 2. (৪0 2 
[11010806011 10215 11700 10101) 2 00100০91010) ০0 102 217815560. 

5. 152 15 00621 99 00217000900 01 009 0160109052 1০0 ৮০৬ 
80060 112 

২/ 6. 007৮0 20. 010৬6 06 10:07০51001 £1561) 10810দ7 2190 050019118 
6801) 01 000 100065965 : 

+50018695 25 10)01091. 

7. ৮0121 056 500০1601036 55110921900, 15 0010 21) 161801018 
061500]) 0০ ১9110619 210 [15010100101 2 

৪. 1128 15 06 0611606 02016 ০01 05০ 99110619172 11701029 09 
[010 01 1008 7061660% 0010 11) [006 10108] [00695 021100 73601061010. 

9. 1250012177 2170 01911770151 1060০০1) 4১115066112 2110. 0০001617101 
50205. 

10. 70৫ 0%/ 7৮6 ০01 076 (00110দ117% 21110610910 11161 10272 
10170 2110. 069 0১৫7 :-- 

(2) [2009 106 2 10600008) 101 81] 10617009319 06116 11 
[7166 1205. | 



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী--১৯৫০ ৩৪৭ 

(৪) 16 5০০. 9105 19510, 500 ছা]] 0953 026 ০52910110101071) 00০ 

ডা0 00170 5005 10207 016160016 5০. 1] 1501 09839 (1) 55: 81011290101 

(6) 11 ] 200 0691110604 10 0299, 11176501701 19001) 2170 11 1 2 

00517760 (0 1911, 1 91)0010 17200120007 21 211]. 12100 ] 210 005111160 10 

[02855 ০0: 1 2100 06501060 10 191]. 11767161016 ] 91900101701 12100] 

(0) ১017)6 17061) 216 51701160157) 52115 216 17017) (1)0101010 5911)05, 

হাটে 811010615. 

(6) 9150 15 6; 2100 0)10100-51%. 15 91 0107108 517 000160016 
0110-918 15 তি. 

(1) 176 17660. 1001 102] 1080116595; 101 100 1999 170 1620101106, 2100. 

18:19 12917711701 072010091065 2. 71021) 17020. 

(৫) 2161] 1১ [001 2110 5130, 00100018100 91 210 (৮৮0 107111)10015- 

016106016 [ঠা 15 তো 10117119015, 

দশম প্রন্নর উত্তরমাল! 
(8) এই অন্মামটি একটি 00051761061 ইহাতে 01701 

বাকাটি উহা আছে। ধরা যাক উহা বাকাটি হচ্ছেঃ 475 45 ৪. 
7061501) চ/1)০ 1১6115৬6310) [76০700906১1 [উষ্টি০: বাকাটি 

লজিকের রূপে পরিবতিত করলে হবে £ “411 10600090085 276 
72750175 1150 1১116 11 7766115806৮ | তাহলে 9911981500-টি 

এইভাবে দাড়ায় ঃ 

4511 10610001525 272 061 50105 100195115৮5 10 0765 10905 

[79 25 2 79975010 ৮1১0 196115$65 1) চ16617505 

**৯ [76 25 2, [06100012 

এখানে অন্মানটি ছ911905 ০0£ [07701561000 71010016 বা 

“অব্যাপ্ত-হেতু-দোষ* ছুষ্ট কেননা 11100167200 ৮১61500] 19০ 
66116595 17 7166 1:8০, কোন আশ্রয়'বাক্যেই ব্যাপ্য হয় নি। 

(৮) এই অঙ্থমানটি একটি [752067661081-02058011081 
95110515701 লজিকের রূপে পরিবতিত করলে এটি এই রকম হুবে £ 

16998 5000) 17510, 900. 111 0855 0 65807178000 

৬০৪ ৫০ 1701 5040 1১21৫ 

৮ ০৩ আ1]1 1006 0855 005 53201020100, 



৩৪৮ তর্কবিষ্তা গ্রবেশিকা--নিগমন 

অন্থমানটি চ911505 ০৫ 10625176 075 412660০5670 দোষে, 

দুষ্ট কেননা 10100: বাকো 1510: বাকার ৪:০০60670660৮কে 

অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে 1৪910 বাকার ০0159608015৮-কে অস্বীকার 
করা হয়েছে। 

(০) [ ১৯৪৯ সালের ফ্্ প্রশ্ন (8)--পৃঃ ৩৪৫ ভ্রষ্ঠব্য |] 
(এ) লজিকের রূপে পারিবত্িত করলে অন্ুমানটি এইরূপ 

ঘাড়াবে £ 

90176 11161) 275 51180915 

4৯1] 52101525100 18 

**০ ৯11 52105 25 511018615. 

অনুমানটি ঢ৪1190চ ০6 [01701500109660 7/1001০ বা “অব্যাপ্য- 
ভেতু-দোষ” দুষ্ট কেননা 11101 12100 ৮7060* কোন আশ্রয়-বাকোই 

ব্যাপ্য হয় নি। 

(5) লজিকের বূশে পরিবতিত করলে অগ্রমানটি এইব্দপ 
দাড়াবে ঃ & 

91515 06৬ 

শু1:0-5158015 5130 010765 51. 

৮০ 00017045150 15 চি. 

অজমানটি ঢ৪11905 ০06 দ0 72125 দোষে ছুষ্ট প্রত্যেক 

9৮%11098150-এ কেবল মাত্র তিনটি "210 বা পদ থাকতে পারে। 
এখানে চারটি পর্দ আছে যথাঃ (১) 917 (২) ঢা ) 
(৩) 1001065-515 7 এবং (8) 51% 01065 91৮1 51৮ এবং 

51 01065 91৮ এক পদ নয়। অতএব এখানে 2410916 

শ:2]9 নাই । 

(8) অন্থমানটি লজিকের রূপে পরিবত্তিত করতে হবে। 
সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই ₹ ৮7617660170 £6৪1 17098017655” | 
লজিকের রূপে আনলে সিদ্ধাস্তটি হবে ১ “1715 0836 £5 %0% & 58$2 ০0৫ 
হ0900106 2. 2১৪17 10080 1 1$19101 আশ্রয়-বা ক্য--1.2917108 0081563 

21021 1080”-লজিকের, রূপে আনলে হবে; /১]] 08563 ০? 



বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রশ্থাবলী--১৯৫১ ৩৪৯ 

16217117626 08565 0£ 1089101775 2. 1091 10780” | 71101 

বাকা--725 1095 70 162100178--লজিকের রূপে আনলে 
হবে £ 7215 0856 £5 %0% 2. 5252. ০৫ 16910171175 । অতএব 
9511095191টি হচ্ছে 2 

411 08555 01162110115 276 08555 ০0৫17021105 2 12025 10180 

[115 0856 25 7%0% 20256 01162117177 

৮০171150256 25 292 2 0256 01102001705 2 যাহা? 10980, 

অন্ুমানটি 781170% ০0£ [11101618101 দোষে দুষ্ট কারণ 19101 

[গা 1083৬ ০ 109101076 210817 10090” 17/9]01 আশ্রয় বাক্যে 
01500100050 বা ব্যাপ্য না হয়ে সিদ্ধান্তে ব]াপ্য হয়েছে। 

(8) অন্ুমানটি হত্ছে এই £ 

[1010 26 00101 2150 515 

[0111 2170. 519 27৮ 0৮০ 10010019615. 

»৬ 6] 25 ৮0 11011100615, 

অন্ুমানাট [7911505 ০£ 00000510101) দোষে ছুষ্ট। এখানে. 
আমরা «[০7,*পনটির 01901800৬ অর্থ থেকে ০০8০০0৮০ অর্থর 
দিকে অগ্রনর হয়েছি । “76177154000 200. 51, মানে হচ্ছে 

€ন21)৮-পদকে 01501506158 ভাবে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু সিদ্ধান্তে 

£৮['1১-পদকে ০091100০-বা সমগ্রহাবে নেওয়া হচ্ছে । 0০0116০61৬০- 

ভাবে নিলে *[০৮*পদটি একটি সংখ্যা ছুটি নয়। 

১৪৯৫১ 

1,0010 না 1 

1. [75001817100 ]1:0010 15 ০00) ৪ 9016000 270. ভা) এতে ৮15 

19 7,010 01100. 01)6 5011706 0€ 901011065 ? 

07, “[.0210 19 01০ 50161708 01 006 01001901005 ০1 076 11001512170116 

কা), 216 51090160610 016 69110091101) 06 61021706. 11001091210) 

51216010010, 

2. 405 1000৫ 085 00707065055 2 10190899 (15. 

07, 4১15 41090506 16209 9ঘোত্ত 00 060618] 21/900059 



৩৫৩ তর্কবিসষ্তা গ্রবেশিকা- নিগ্গগন 

3. 71126 5 11000601809 [100010702 2170 "51726 212 15 010016111 

£01105 2 

1018 2517021)0 11060161)009 85 [90391910 17000 (72 [9101১০91010 : 

“1116 ৬1110005 21016 216 19915: 

(9156 1006 17)5150. ০06 +4১1] 10001) 218 1000102, 

4. [30৬6 (£) 0786 21) 48 10100051010 08 06 (106 00001005101) 0101 

1) 01০ 10150715000) (5) 0081 11 006 108001 1010100850 109 70280100, 01) 

1098]07 00050 100 0001501591, 

07, 1২0010109 13002:00 01760152100 11001720115, 

5,.101511) 006 10165 01 1,051081 10/5151010. [110500910 2790 62019191) 

1170 (21180 01 (০1095 17)1151017. 

0171, 10116 এ 0116171705 2770 11101501706 15 019610101 1010705. 

6. 7996 217৮ 706 ০01 006 10110দ্য1770 21100061019: - 

(8) 10119510191)5 2716 11591993) 10802810159 790161105 '1)0 ০০020590110 1017১1- 

01875 2150 016. (৮) 11 2. 10091 19 1110701510110119, 109 910000609) 170 73 এ 

50300895101 17021) 2170 0019 [10৬6১ 0৪ 170 15 1)01190010115, (০) 10810 
1১ 91061 2 50161006 ০0 2: 410; 16 08101700706 217 41006021156 1 15 & 

০161706. (৫) 116 11] [0995 11)0 6208121179101012) 01176 15 10061110617 27৫ 
81761115017 009 210116 10895 0) 65001796100. (6) [70 15 1006 ছা) [ 
এ) 1 2] 10015950 020000019 178 15 10061502029, (0) 0176 00৩ 15 1০০ 
০০০ 10 0৩ 006. 

7৪৪ 

ষষ্ঠ প্রশ্নর উত্তরমালা 
(৬) অনুযানটি 70509610061 ইহাতে 2191০ বাক্য উহা 

আছে। ধরা যাক 79101 বাকা হচ্ছেঃ 476 708016109 ড1)0 

601890116 71551519159 16) 01)591018175 216 056125351 লঙজিকের 

রূপে পরিবতিত করলে এই নুড০০6১০1০৪1-0866£0:1081 
5%1109815টি এইরূপ দাড়াবে £ 

[1 08016105 100 0005016 01)55101205 ৫16, 01795101905 25 

0561555 

[১205015 ৮000 00850] 79195101295 01 

১5 চ91)551012105 215 0:561535, 

এই উদ্াহরণটি £91708]15 যথার্থ কারণ এই জাতীয় 9511981500- 



বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশ্থাবলী--১৯৫১ ৩৫১ 

'এর নিয়ম মান! হয়েছে । কিন্তু উদাহরণটি 01865118119 ভ্রান্ত কারণ 
11910: বাকাটি 18206739115 ভ্রাস্ত। কোনো কোনো রোগী 

ডাক্তারের চিকিৎসা সত্তেও যদি মরে তাহলে সব ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা 
অকর্মণা এট প্রমাণ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ত চিকিৎসায় রোগী 
ভাল হয়। 

(১) এই অন্রমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে নিম্নলিখিত 
135096)201091-008585011098] 95119815) হবে 2 

16 21025 1510000501005) 15 50006505 

1716 570006205 

১১175 15 11700501015, 

এই অন্থমানটি ছ9119০5 ০£ 4৯091771176 096 00179608012 

দোষে দুষ্ট, কারণ এখন 1010001 01510156-এ 11810: 19:610156-এর 

০01796017916টি শ্বীকার করে সিদ্ধান্তে 19101 101510156-এর 
9100209010কে হ্বীকার করা হয়েছে। ইহা নিয়ম-বিরুদ্ধ। 

(০) [ ১৯৪৫-এর প্রশ্ন ৬ (6) ) পৃঃ ৩৩৩] 
(4) এই অশ্মানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে এইরূপ হবে £ 

/৯]] 50006175 1)0 0955 006 €3717)117901017 275 10105111677 

চ75 25 17715111060 

»* 17675 2, 500061)0 ৮5190 ৮111 10255 0176 55217011)201012, 

অন্ুমানটি 7911809 ০£ [07015015066] 11016 দোষে দুষ্ট 

কেননা 10190166200 41756511160)” কোনো আশ্রয়-বাক্যেই 

ব্যাপ্য হয় নাই । 

(৪) লজিকের রূপে পরিবতিত করলে অন্ুমানটি এইরূপ 
দাড়াবে £ 

[27110015651 

[76 25 £%0/ 10201 212 

* [75 25724 10071556, 

এখানে 11800: 06:00) 51700100630 7419101: আশ্রয়-বাক্যে ব্যাণ্য 

না হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। অতএব অন্গুমানটি ৪11905 ০৫ 
[11106 11810 দোষে ছুষ্ট। 



৩৫২ তর্কবিষ্ঠা গ্রবেশিকাস্-নিগয়ন 

(8 অন্মানটি লজিকের রূপে পরিবর্তিত করলে এইরূপ হবে £ 

[০ 10655 10101) 15 (00 2000 £5 006 

1015 0655 £51055/5 17101) 15 60০ £০০৫ 

০৪ প0)15 0613 25 70 006, 

এটি 2150 1715016-এর “061811 নামক 0০০90 7) অতএব 

অনুমানটি ষথার্থ। 

১৯৫২ 

[06১10০17106 1ম, 

]..[07001)6 006 9001৫ 01 10110. [১1010 ৪ 701708] ১০)601)00 2 

007, 710৬ 010 200 0৫912101191) 018 01111119 01 0176 5110% 01 14010 ৫ 

2.02101617) 016 18 01 17)৬0756 ৬2118001701 10010051012 810 110(0- 

96020. 10005 076 197 11010 £0০0৫ 50100] 2 10190155101], 

07, 1015117760019) 1066901৬678] 8110 & 1২081 11070910101). ১9৮১ 

1110) 9 00 (0110175 1)0০9১161025 ০৪. 008)51067 1২68] 2170 10101) 
60001, 8551%1)115 169501)9:-- (8) 10210 15 07০ 901600 01 762501170। 

(0) 1০1॥ 216 । 2(010806১, (৫) 4811 [0 216 1501 1)011851, (4) 41] 

01111756151 1112106165 216 00112107118. 

3. 1120 15 000 16217117001 0011৮615101) 1961 200100115 2 €০01/৮21 

0৩ 10019091000): 44 95010017117 0005 52551017701) 02 ০04 1191 

000৬6% 21) 400” 19101091012 ? 

07, 1:01517 007০91002 01 চ0০51010175. 13956 ০00 2175 

01019001018 2£517)50 10010101176 5110-0010081065 2190 9111091121175 111 00৪ 

901216 01 01000516101) ? 

4. 01): 12801510 ছা) 112 05 2 1080001551010,) 1011০ 2] 15 2 
201001551510 10000 11) 6619 05076 01 1116 551101510. (11) 9190 79 
5601281 16250171706 0030 2. 10000 ৮2110 10000 17 1016 2 210. 11) 90016 

15 2110. 2190 10) 900016 1 2100 11) 9116 4. 

017, 51708 15115017600 13000001002 13 111616 210 10008595105 [07 
1২০000৮1002 1২600006 091%/656165 00 061676%1. 

5. 7%012801001076116102 0৮106 2 632100019, 101511120190 
06667 008 4১1190661781) 2100. 009 09001017121) 9013095. | 

07, 10159580011 095 52109 210 %811015 ০1 93511019130 1700016005, 



বিশ্ববি্যালয়ের গশ্রাবলী--১৯৫২ ৩৫৩ 

6. 795 27) 19%1 01 00০ 10110571178 21511090119: 

(9) 1156 50105 ০01 1,010 15 0016, 106081150 11)096 110 5100 1 

8190 28015 41001716001, (৮) [706 1005 9০ এ) 10017651020, (01 198 1095 

80817060 90100695 11 1015 10115111055 1100. 6০) 4$16500116 19 7701 11800) 29 
11800 15 2 1009819, 451150006 02100 06 &. 17791. (4) [76 15 60061710010 210৫ 

01061076106 15 2 £6101015. (6) 20 5৮০01120217 15 156) 101 01719 ০911- 

7০০ ০27 01৮০ চছ:300100 0100. 62000100700 0017)05 0101 5101) 206. ()) 1 

07676 15 1210, 00616 15 2০০00. 000; 11)010 10110 110 1817) 01015 5০0], 006 
2]: 1701 1১6 212 ০০৫ 0001). 

বন্ঠ প্রন্নর উত্তরমালা 

(৪) অনুমানটি :)61)506106 | এখানে [09101 আশ্রয়-বাক্য 

উহা। ধরা যাক 19101 বাক্য হচ্ছে : পু 061501079 ৬180 30৪৬ 

[0510 2100125  11)001060015১ 50215 01 1,0510 15 00016” । 

এই 1[755011)661091-0806801108] 99110982919কে লব্বিকের রূপে 
পরিবচ্চিত করলে এইরূপ দাড়াবে: 

17057150175 110 5000 1,010 21606 1০0/5০0), 5080 0£ 

[.0510 15 10016 

[61501)5 %1)0 50109 10810 21875 17500716001 

»৮:510৫5 01 1,0510 15 10115, 

এই উদাহরণটি £01108115 যথার্থ কারণ এইজাতীম্ম 9110981570-এর 
নিয়ম মানা হয়েছে । কিন্তু উদাহরণটি 70802119115 ভ্রাম্ত কারণ 

12101: অশ্রয়-বাক্যটি 10862119115 ভ্রান্ত । কোনো কোনো লোক 
লঞ্জিক পড়েও তুল করে বলে সবক্ষেত্জরেই লজিক পড়া নিরর্থক এ কথা 
সতা হতে পারে না। [ ১৯৫১, যষ্ঠ প্রশ্ন (৪), পৃ ৩৫* দ্রষ্টব্য ] 

(৯) অনুমানটি একটি ঢ:00)5106006 1 ইহাতে [19101 বাক্য উহ্হা 

আছে । ধরা যাক নেটি হচ্ছে £ 411 10906561702] 9000260 112 

চ851065$ | লজিকের রূপে পরিবতিত করলে অশ্ুমানটি এইরুপ দ্রাড়াবে £ 
/]] 1101055010761) 275 01)0959 ৮10 51010098011) 1001511)655 

[75 26 0206 %)710 1325 20100520601 

০৯০ [75 25 10010650, 

২৩(1) 



৩৫৪ তর্কবিস্ঞ। গ্রবেশিকা--নিগমন 

অনুমানটি ঢ211905 ০£ [0700130:10660 11416 দোষে ছৃষ্ট, 

কেননা, 11016 €2100) +0136 710 50010966205 11) 10031100358 

কোন আশ্রয়-বাঁকোই ব্যাপ্য হয় নাই । 

(০) অন্মানটি লজিকের ব্ূপে পরিবন্তিত করলে ছাড়াবে £ 

11210 25 217) 

/0150005 25 70 10110 

»০:2750006 25 7%04 2. 10210, 

অন্ুমানটি [911755 0£ [11101672101 দোষে দুষ্ট, কারণ 

79101: 61000 “03917 আশ্রয়-বাকো ব্যাপা না হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য 

ইয়েছে। 

(8) অন্থমানটি একটি [20570720361 ইহাতে 1805109: আশ্রয়- 

বাক্য উহা । ধবা যাক 19107 বাক্য হচ্ছেঃ 411 £61710523 2: 

8০০61)0:10 1 অতএব শন্মানটি হচ্ছে £ 
৯1] 05101015655 72 900910010 

[75 25 50001701710 

১০, [325 2, 2577105. 

অন্রমানটি দ৪119০5 06 001501501608060 1010016 নামক দোষে 

দুষ্ট) কারণ 7101০ 21:00 %2০০10110 কোন আশ্রয়-বাক্যেই 

“ব্যাপ্য” হয় নাই । 

(৪) 0115 30921016175 021 815৪ জ1500179 । লর্জিকের রূপে 
পরিবন্তিত করলে এই বাক্যটি হবে £ 1] 0706 0৪1) £156 আ150028 
89 65021361705 অর্থাৎ 41] 150 0061) 216 29061161560 | 

€[%961121505 000063 010]5 আআ?) ৪£০৮। এই বাক্যটি 

লজিকের রূপে পরিবতিত করলে হবে; “4811 00৪৮ 21563 
৩0601161706 19 2£০৮ অর্থাৎ £11 ০0606০07০50 0090. 272 8০0. । 

এই দুটি আশ্রত্-বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত টান! যাক £ 
41] 550051191)0650 0060 2৮5 2260. 7052 

71 155 17050 275 53005101505 00510 

৮ 4৯11 159 12060 215 2650. 00635 



বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্নাবলী--১৯৫৩ ৩৫৫ 

44811 আ156 0061) 212 8660. 00619 এবং ণৃব০ ০0176 15012 
15 ড/19০/,--এই ছুষ্ট বাকার অর্থ এক। এখানে 9911081508-টি 
132/6212 ; অতএব 1001091]9 অন্ছমানটি যথার্থ কিন্ত এখানে 11701 
বাকাটি “411 156 1001) 216 6%096161)060 17801)? 18716118115 

ভ্রাস্ত। অতএব এই অন্ুমানটি “07796 45580076107 0£ 
1610152” দোষে ছুষ্ট। 

(8) লজিকের রূপে পরিবর্তিত করলে অন্ুমানটি এইরূপ দাড়াবে £ 

[1 00616 15 18179) 00676 15 & 50০0 ০1০01) 

[11015 15 7001511 

১০21)615 ছা)11 0000 1706 2,£০০৫ ০101১, 

এই [75000901591-07625011091 9511941912টি চ৪1120 01 

10610751176 006 07060609170 দোষে দুই, কেননা, এখাশলে 11101 
বাকো 195)0£ বাকার 21706020601কে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে 

19101 আশ্রপ্-বাক্যর ০003600616কে অস্বীকার করা হয়েছে। হহা 
নিয়ম-নিরুদ্ধ | 

১৯৫৩ 

1.0010- 55 28াগতে, 

1, [2%01017) 10 [0110 15 10011 9. 50101106 2110 0) 411 

€)7, “10710 15 006 50161709 01 17100, 15200010177, 

2.10190105015) 06659810 001771015050 2100 101-650101)0101158 

0005. 48161301907 181005 0010170126150 2 10190855 (11001109110) 

[11]1%. 

07, 1700৬ 009 ০৮. 00/610011)6 000 01121115 01 115700117001081 1710000৯।- 

1010105? 10150099 ₹/17601761 211 1197011100109] চ1019051010105 810 20017780150, 

3. (1179 15 006 চ105 10016 16887060235 000 1১000 71016 2 

00817 415600105 2020%7 46 07 2 24170. 

(077 2০৮০ 0১8 :-- 

(£) 11 016 00190105101 15 4) 016 21011070176 12050 00 117 006 2119 

[1£015, 

(8) 4১106286055 10870 100200858 1760695108069 2. 00715€1521 202301, 



৩৫৬ তর্কবিষ্তা প্রবেশিকা নিগমন 

4. [0 আ01]0 900, 03307172019) 08৮67 2, 13101000]0 2100 এও 

4১001001062 (11990 00০ 900 17621 05 10106761702, 2 12012100901, 
51172 ০5210710165, 

01, 15%1012117 012 000011950৫6 72201091101). 

9..2622%65 50809002100. £5121)19076 01160019810 17701760015. 

07, 12500151702 01661970 [01009 ০1 10110101702, 01৮11)0 00190066 
95021001025. 

6.1691 08) 106 ০0 09০ 9110%7175 21510000105 :-_ 

(2) 100 1005 192 11101, (07 18 1785 5০ ৪, 1১702.0 10101)980. (৮) 
01) 15 15012050100 51৫50175 25 11016917061) 00. (০) 000. 0065 770 

65050, 106097150 110 020)0 06 9৫0৮, (4) 118 15 5016 10 06 27)190170660 

€০ 0 7০99, 107 10 55 2 [195 2া)0 0715 [125615 216 91101016 10: 176 
[০5 (6) 417 09050 109 10091007121, 00081056 16 [8৬708652100 10170 0001 
10098197181 1000195 £7220809, (0) [70 15 (০০ £০০৫ 0০ 0০ (115. 

যষ্ঠ প্রশ্নর উত্তরমাল। 

(&) এই অন্থমানটি একটি ঢ:0075076106 | ইহাতে 11910: 

বাক্য উহা আছেঁ। ধরা যাক 1910: বাকাটি হচ্ছে 2 “4১11 10015 
10613 198৮০ 10020. 60721769807” | তাহলে অন্থমানটি লর্জিকের রূপে 

পরিবর্তিত করলে এইরকম ঈলাড়াবে £ 
411 100169 00010 275 00018 130 19৬৩ 19102,0. 007915650 

[72 25 2. 1020 110 1095 2, 10:090. 00:61)52.0 
»০ [75 25 2 10015 20201 

অন্ুমানটি ঢ৪11705 ০? [0700156055665. 71001 দোষে হুষ্ট, 
কেনন। )019015 06000, 4039212 1)951776 71080 60:51,580৮ কোন 
আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয় নাই। 

(১) এই অন্ুমানটি লঙ্জিকের রূপে পরিবর্তিত করলে এইরকম 
ঈ্াড়াবে £ 

4৯11 00095012061 275 20510 170 50061 

5০1) 25 2. 10910 আ1)0 5000615 

100 25 100177650. 

অচুমানটি 7811905 ০৫ [07150165650 141016 দোষে হুষ্, 

পে 



বিশ্ববিষ্যালয়ের গ্রশ্বাবলী--১৯৫৩ ৩৫৭ 

কারণ 711041০ 061:00 +100217 ড/1)0 300019 কোন আশ্রপ্-বাকোই 
ব্যাপ্য হয় নাই। 

(০) এই অন্ুমানটি লজিকের রূপে পরিবর্তিত করলে এইরকম 
দাড়াবে £ 

41] 100 021) 105 5851) 25 (10056 ৮/1)0 63051. 

(00 25 £%০0/ 016 1১0 021) 706 5661), 

**ত: (30৫ 25 7%0/ ৮11)0 51515. 

অন্থমানটি [7811905 ০? 11110161810: দোষে ছুষ্ট কারণ 19101 
৫2107 ৮006 ড1)0 2565৮ আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য না হয়ে সিহ্বান্তে 
ব্যাপা হয়েছে। 

(৫) এই অন্রমানটি লজিকের রূপে পরিবতিত করলে এইরকম 
ফাড়াবে £ 

41110107100 21661157015 007 006 19951 272 1318515 
175 £5 2 [912751 

৮৯ 110 25511201015 101 56 1399%, যা 

অন্মানটি 7211805 ০0£ [00001500100060 8301০ দোষে দুষ্ট 
কেননা 110015 6০07 “019521৮ কোন আশ্রয়-বাকোই ব্যাপ” 

হয়ংনাই। 7 

(৩) এই অন্ুমানটি লঙ্জিকের রূপে পরিবত্তিত করলে এইরকম 
ধাডাবে £ 

41] 001765 0020 ঠাজি৬1006 275 0086212] 900155 
410 25 2. 0)1106 0090 615৬1255 

১০ ৯17 25 21752061121 9০৫5, 

অন্কমানটি যথার্থ কেননা এটি প্রথম ঢ150:5এর 7:278214 

20004-এর 95119215173, 

(6) এই অন্ুমানটি [77100510616 ৷ উহ্থা আশ্রয়-বাকা ছুটি 
স্পষ্টভাবে লিখে লজিকের ব্ূুপে পরিবতিত করলে এইরকম ধ্লাড়াবে £ 

০ 500৫ 2025 £5 0106 10 021) 00 015 

775 255 2০০৫ 00208 

»*৯175 25704 020৩ ৮1১0 ০৪0. ৫0 0015, 



৩৫৮ তর্কবিস্তা প্রবেশিকা--নিগমন 

অন্থমানটি যথার্থ কেনন! এটি প্রথম [18016-এর 0918:60 

[000-এর 55119815701 [ ১৯৫১, ষষ্ঠ প্রশ্ন (6), পৃ ৩৫২ দ্রষ্টব্য ] 

১৯৫৪ 

[0010 ছে ০ 

1, 10710 1123 0০60. 00010160 4১ 018 5016006 ০ 078 1010791 19৮3, 
0717008116৮ 12221001776 (1015. 

01, [200000 10)6 07107010165 ০ 00000801000 270 17011060, 

[$10010, 2100. 9010 08617 19080002] 801011021.10175 11) 17600100156 1010. 

2, 10150108019) 06062 410905806 2150, 001900666 (6009, 2170. 01900195 
(100 00691191, 16000 4/950800 প্রেত05 21628179121 051080127, 

07, 10130772019 060০০ 2. 00050007, 2. 000005100 200 2, 

95017161006, 
2, [17010906019 072190067০6 117000601810  11)676106. ০8) 1 

[0018119 06 16£87060. 25 210 10167917002 01৬6 1685009 0 00 21092] 
01, 1018৮ 25 10809 117167617099 5 17095191610 (010 70100091100 

40015 006 ৮1161005 216 1721075. 
4. 780%5: ৫৫) [6 0706 [07600196192 097010012], 01) 00170115105 

20019 1১6 17021010012, (9) 0 01000516101) 0811000 06 2 19061019617 079 
01010 1019, 

07 13001106 9902120 2110. 178705 0179001% 210. 11001760615, 

5. 5080. 076 10165 ০ 1700)601091-09662012021 5/1100197% 2170 
10610101017 01) 081120165 06 08600017108] ১৮110619710 51210 101620165 0 

07656 10105 00176910170. 

07, 18001212170 11105051609 01501750002 9816210-- 
(৫) ১0716695 2170 1:0101)617910708. 

(৮) 0০০০1017191) 2190. 4১115:0691181) 5011665. 
6. 769 2719 10৮01 008 10110দ1170 21210061905 :--- 
(9) 1076 10115 06 2 70611910092) 0 21] 120811900৩7 17010 9001, 

৮16৮5, (6) 11)6 11001 £065 10070 (116 72110)) 0006 78101) 1065 10101) 
006 50) 000160016 01)6 10001 005 10010 [11০ 9111). (৫) ০0 1019. 
1855 000৬1066006 01150176], 00 9010 ৮616 2. 17001001761 01 0116 ০0101010060, 

1110 001258080 1100 (4) ] 00 180 06116 10 01017710000 09 
17679021615; 00৫ 1065 1০20. 210 01 01677 (6) 11051] 16590109 29. 
10961659) 101 £০০/ 10007) 00 1906 17680 0১000) 200 10920 11061 া]] [25 19০ 
10690 00 000. ( 1) 1206 যা 9001 20090 03 01001560 ০061 01 11015 
8০05৮, 007 2 211708069 65প্যে 2816 ০1 1 ' 



বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রশ্না বলী--১৯৫৪ ৩৫৯ 

'বন্ঠ প্রশ্নর উত্তরমাল। 

(*) এই সংক্ষিপ্ত ম্যায় (ড:000500210)-টী পরিপূর্ণভাবে বললে 
এইরকম দাড়াবে £ 

4৯11 1577£1151)707510 2726 105150105 10 0010 5001 ৮1615 

[5 252 0675022 910 10105 5001) ৬15৮5 

০৯176 25210 151151151)1022, 

অন্মানটি ঢ811805 ০৫ [00150169650 717016 দোষে দুষ্ট 
কেননা 1%110012 0610) +0615017 ড/1)0 1)0105 5001) ৬16৮9?” 

কোন আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয় নাই | [পৃঃ ৩১৯ (২২)] 
(৯) অন্থমানটি লজিকের রূপে রূপান্তরিত করলে এইরকম দাড়াবে £ 

শু) 10010 25 056 ৮1011) 20655708100 0156 12102 

116 122111) 25 100126 527101)£0655 100770. 075 ৩7 

০৮৮70501001 25 01080 1010] 50655 100110 005 ১০, 

9511981570-এ তিনটি পদ থাকা উচিত। এখানে চারটি পদ আছে, 
যথা (১) 17172 11001) (২) 7010870 1101) 2০, 10010 00০ 

[9107 (৩) 7006 ছ210 7 এবং (৪) 71091 ৮/1)101) 8965 10150 

07০ 500. অতএব এ অন্মানটি “চতুষ্পদী-দোষ* দুষ্ট । [পৃঃ১৯৭] 
(০) লঙজিকের রূপে বূপাস্তরিত করলে এইবকম দাড়াবে £ 

শু)5 00170001659 00171066006 [011501062 

০০ 9016 2 10)910)199 01 075 0010)17)166655 

৮০:00 ০019%10660 0)6 [011501061 

এই অনুমানটি ন811905 0£ 101515107 দোষে দুষ্ট কারণ এখানে 

আমরা ০০11206৮6 অর্থ থেকে 0150090৮০ অর্থর দিকে অগ্রসর 

হয়েছি । [পৃঃ ৩২৩ (৭৬) | 

(0) এই চ:70)5106106টি পরিপূর্ণভাবে বললে এইরকম দাড়াবে £ 
411 0515025 10 1520. 10659909675 275 16150105 দ1)0 5119 01611 

01081010105 (0) 0156] এ 
1 2%%79£ 5, 057507 স1)0 5205 10650279619 

০০ 1:57 70/ 8) 067500 91)0 06115651815 010175100 0000 (0006102, 



৩৬৩ তর্কবিষ্ঠা গ্রবেশিকা-নিমগন 

এখানে 108101 61:00 406210501) 1১0 06115 1013 00911)1018 

2010 055081১215৮ 78101: বাকো ব্যাপ্য না হয়েও সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য হয়েছে । অতএব এখানে দ811805 01 1111015 ১09101 

'অন্ুপপতি ঘটেছে । 

(€) অনুমানটি পরিপূর্ণভাবে নিম্নলিখিত 101100018-র বুূপে 
লেখা যাক £ 

11 70610 215 50০00) 076৩ 00 1101 72660. 1019] 1655005, 2100 117)017 213 

7090, 0065 102 1007 1)520. 00 11)617) 

[21091170623 215 8000. 0: 1920 

০১ 1007 10) 00100675650. 10012] 15550105 01 0969 125 100 1560 0 

0061), 

এই 101161019টি 601109115 নিভূলি। কিন্তু ইহার 7910: বাক্যে 

ছুটি 75900866081 বাক্যই 10862119115 ভ্রান্ত । ইহা একেবারেই 
সত্য নয় যে সং লোকের নৈতিক উপদেশ দরকার নেই কিংবা লোক 
অসৎ হলে সে কোন কারণেই নৈতিক উপদেশ গ্রাহ্থ করবে না। 

(6) এই অধুমানটি 06660 711901011 দোষে ছুষ্ট, কারণ যে 

বাকাকে প্রমাণ করা দরকার তাকেই নামাস্তরের অশ্তরালে মেনে 

নেওয়া হয়েছে। [ তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা, ২য় খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, 
$ ৪ (১) দ্রষ্টব্য ] 

১৯৫৫ 

[0010 1557 ঠাস, 

1. 1060৪ 0170 500198 ০1 10010 23 01621 25 1905511916. 

01, 1.0610 15 “1116 9010706 ০1 0116 01061261015 01 1116 01170615121)011)£ 
দা110) 216 9100927৮161 (0 0106 09117096101 ০06 6ড1061006, 1য%101917 006 

52001700101 016211. 

2, 1015111760191) 0606০) 0০000180156 2170. [017-05017170620156 (০10705, 

416 1700৩1 123065 00200002016 2 10150035 10119. 

07, চা পুপনিওপামচ 05 06 08907900000 2 “26 06702 
0017 270. 00129065610) ০01 125 ৬৪19 1156756015.” 85001911) 2700 01010592 

006 920000626 | 



বশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রশ্নাবলী--১৯৫৫ ৩৬১ 

"3. 1015017/28190 ৮০০০০) [11007603866 16770716088 2190 10000601806 

[016157706. [70 ০10 900. 015071)00851) 06600 00125 0101০510100 

20 909-০00৮ঞাঠে 00105167012 15 500-9102708090 2 টি ০01 

00100516101) 2 

01, 10 29 10091) 10101600695 29 [90951016 1700 (119 [01991010179 :-- 

(৫) 41] 705015 818 7700 11015650. (৮) 70716 130 0106 11000501905 

095018 51100659, 

4. 170৬6 0086 (4) 20) 40001905100 2) 098 1170 00170115101. 001 

1) 11061717510 1710076) (8) 2 [210100127 108)01 ছা101) 2:1068901৬0 1000101 

51৮05 100 ৮2110 00010151012, 

07, 17২600102 1027900 210 1371271271121) 0116011 2170 17001760019. 

5. 120 75 100108] 10151510172 ০স ৯০410 900 01511108119 16 

[0] 117551051] 10151510172 12101500010 15901505 01 ০055-1)1151017 ৮410 

5207010169. , 

07, ড/1120 15 006 01511100101) 1066) 1005011091101) 2170 17910161010 ? 

031৮6 05217019105 01 08110% 06917)010179 0170 দ1100 911171110105, ৬181 276 

(100 1০5 002 02101701002 09760. ? 

6. 165 28919701000 (0110%11)£ 2117010001)6১--- 

(৫) 11055101275 216 01501655, [0 020161715 ৮170 00175808 0০০০ [)17১1- 

01215 2150 016. (৮) 176 111 1১85১ 1106 02170172110) 001 106 15 212 11700111061) 

109 2100 11701110017 1১055 01719 10959 1100 0200117011017, (০) 176 72009 

০১ £110, 007 100 দাও5 [160101]]2 10) (021, 25 211 21105 19015017500. 

(৫) 7006 00৮ 1010 ৮1710010015 218 1810057; 11)6161016 1)0 €2111701 196 

"17109015107 100 15 1706 1121)00%. (6) 1176 11ম্ঘে5 19 100 [০00 (০ 1১০ 1106. 

বন্ঠ প্রন্নর উত্তরমালা 

(৯) এই অন্থমানটি লজিকের রূপে নিম্নপিখিত ভাবে রপাস্তরিত 
করা যায় ঃ 

90105 708.061755 170 রা ০00) [91751018175 ৫1 

০ 411 02015005৬1০ ০০” ১1012795 ৫16 

অর্থাৎ 7১1)551012175 & 

আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখল] শযুক্ত চিকিঞ্ুকের চিকিৎসা 
সত্বেও রোগী মারা গেল। 'এ থে? চকব' হল যে সর চিকিৎসকই 
'অকেজে৷ অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই ০৩ [চাকৎসকের চিকিৎদা সত্বেও 



৩৬২ তর্কবিচ্যা গ্রবেশিকা-নিগমন 

সব রোগীই মারা যায়। এটি একটি আগমন-মূলক অনুপপত্তি-_-এর 
নাম "অবৈধ সামান্তীকরণ” (1111516 £6061811596107 )। 

[জব্য : এই প্রশ্নটি 5175: 2967-এ ন। দিলেই ভাল হত।] 

(9) লজিকের রূপে রূপানস্তবিত করলে অন্ুমানটি এই রকম 
দাড়াবে £ 

1] দ1)0 0855 06 53:210109 0101) 275 11006111851 

172 £5106611160171 

১১175 25 01709 10 ড1]] 0855 01)6 6320017)90102, 

এখানে “17066111861, পদটি হচ্ছে “হেতু” বা 1110016 চ00। 
এই পদটি কোন আশ্রয়-বাক্যেই ব্াযাপা হয় নি। অতএব এখানে 
«“অব্যাপ্য-হেতু দোষ”? বা চা৪11205 01? [0150130010060 1010016 
নামক অন্ুপপত্তি হয়েছে। 

(০) লঙজিকের রূপে র্ূপাস্তরিত করলে অনুমানটি এই রকম 
দাড়াবে £ 

গু 
4১1] £01]0 0615005 272 01055 ৮11১0 0:5101915 ৮10) ভি 

[7৩ £5 076 %11)0 (0651019155 9110) 621 

*.170৩ 25 £া110 

এখানে 2111016 ঠা] বা হেতু 4701501) আ1)০ 0:6000165 

ত10) 0৪৮ কোন আশ্রয়-বাঁকোই বাাপা না হওয়ায় “অব্যাপ্য-হেতু 
দোষ” বা ঢ911905 ০£ 07091501006 1/01016 হয়েছে। 

() লজিকের রূপে রনপাস্তরিত করলে অনুমানটি এই রকম' 
দাড়াবে 

411 1820005 1561) 276 ৮1700005 

[15 25 %04 10809 

০ [75 25 704 51100085 

এখানে টি 6200 £5%1:60005+ আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপা না' 
হয়ে সিদ্ধান্তে ধ্টাপা হয়েছে । অতএব এটি “অবৈধ-সাধ্য দোষ* বা 
[811905 ০0£ [11151 00810:-এর উদাহরণ । 



বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রশ্বাবলী--১৯৫৬ ৩৬৩. 

(৪) এই সংক্ষিপ্ত ভ্ায় (চ0765706006 )-টিকে পরিপূর্ণভাবে 
বললে এই বুকম দাড়াবে £ 

[০1765 91910115000 60০90 £$ 1206 

পু)15 19555 25 10555 %71)101) 15 00০0 ৪০০৭ 

০৮ 00015 0655 2 7০206 

এই 95110£1510-টি প্রথম ঢ16015 এর 0619161)0 নামক 10০- 

এর উদাহরণ। অত্তএব এটি নিভূর্ল। [১৯৫১ (6), পৃ ৩৫২ দ্রষ্টবয ] 

১৯৫৬ 

10010 তা গন, 

1. 11720 15 10062817075 58511000780 10010 1৯ 2 [017711211৬0 50101706 2 

[01011 0115 070080010 2110 (00170610201 15010 ৪3 ৪ 90101)06. 

07 170 ৮৮০10 ০0128117817 0150 0১৫10117995 06 1010 5010 01 

[:0210 11 1706 01 11)0 180 117 01050 10 36010 [10010 30100011065 81006 
11000176010? ? 

2.12%001910 1181 15106817009 116 [71002106112] *ী৮17010105 31 

110001)02 1030% 15 1100 1,90% 01150101060 1৮110010 7012064 10 006 1.0 

01 (00171801010 2 

07, 1196 00 00101077621) 19 000 176010210109) 2100. চছ1)291 210 1130] 
017010)0 10117052 10150100151) 96৮৮661 130000001 2170 4001061%, 

3..101501100191), চা 00200165, 0015/6610 (1) 7608201৮65 27৫ 

[21520561010 (11) ১22০0122010 00022] 1217), (111) €00100219 

2170 00200801000 160102005 2100 (1৮) ০0202 270 ০01১0010081 

€0070510101. 

07, 16 40051206 (0205 9101 0 0617081 210150855 (011. 

4. 07156 016 001756158, 00ড$6196 2170 0116 0010179105102 ০01 01 
[01101100 101000510101075: 

(2) ০ 20) 15 7611500 
(£%) এ] 08৮ 1055 006 0010, 
(88) 76 12561) 216 1)01)651, 

(£/) 10056 20007) 216 0187905. 

07, 11120 55 10062120707 00270008007 01 02৪ চ151086 ? 19০ ৮০৮. 
00112] 08 আঠা 038601 19010058 85 90৬8৫ 6 12 



৩৬৪ তর্কবিছ্যা গ্রবেশিকা--নিগমন 

5, 10৬০ :- 

(2) 11001028101 10170100196 10101561706 01701501591] 17) 117611791 17150176? 

(9) ]7) 00০ 17001051016, 16 000 1058)0 15 20017080156, 1179 

1011001 1001150 06 01015601521. 

€01, 1২০0010০ 0০27%251765 2100. ৮6500 01160115 2110. 11701760615. 

6. 169 2/7/ 10%7 01 08 00110য7106 2020706065 :+ 

১02) 170 70191 196 2. 626 9050181; 101, 196 15 60010 83 21] 69 
901701919 216. 

(৮) 45 500. 216 7900 2. £79011819, %০00 216 1001 211011512 101 11) 79051. 

(০) 20176 1001105 001150 106 0100, (01 00100196 11 ভা01110 1001 1352 

191160. 

(2) 7176 99511095197) 1019 100 2110, 101 10 1085 11006 [61075 93 21] 
৬2110 ১5110515775 1880. 

২106) 11 2 [হা 15 ৮110003, 110 19 17100) 25 110 15 10810195, 116 1005 

0৫ ৮1100115. 

বষ্ঠ প্রশ্নর উত্তরমাল। 
(৪) এই অন্মানটি লজিকের রূপে পরিবর্তিত করলে নিয়লিখিত 

আকার ধারণ করবে £ 

/১]] 52050100125 276 500615010 

[76 25 9006150160 

»*১175 25 2 51626 501)0121 

এই ৪511951510টি ঢ911905 ০6 005015001006650 1$011016 বা 

অব্যাপ্য-হেতু দোষ দুষ্ট কারণ এখানে 11916 €61000 “2০০17010” 

কোন আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি । 

(9) এই উদাহরণটি একটি [27605021005 বা সংক্ষিপ্ত ন্যায়) 
এখানে 1910 আশ্রয়-বাকা উহ্থা আছে। ধরা যাক উহ 2,910 

আশ্রয়-বাকা হচ্ছে--0015]5 £18008623 816০ ০1161016 60: 00০ 0০99 

অর্থাৎ__-/১]1 10 216 61161916001 00০ 10056 2/6 €5009065. 

ঘাহলে অন্মানটি হচ্ছে এই £ 
2৫০ স1)0 216 51151915272 88002055 

১ ৬০৫ 275 794 511£1015 

১০ [০ ০০ 272 204 &, £15011256, 



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী- ১৯৫৬ ৩৬৫ 

* এ অহুমানটি দ্বিতীয় 21£816-এর (08096562655 নামক 1+0০০-- 

অতএব যথার্থ। 
(০) এ উদাহরণটি একটি 28050061002 বা সংক্ষিপ্ত ভ্যায়। 

একটি আশ্রয়-বাক্য উহা আছে । যে আশ্রয়-বাক)টি দেওয়া আছে সেটি 
লরজিকের রূপে আনলে দ্াড়াবে--06 70110% ?5 0156 1১101) 1583 

91190 (*00561:15৩ ইল নঞ্র৫থক-_-ছুটি নঞথকের সমন্বয়ে সদর্থক 
হল)। এই আশ্রদ্-বাক্যটি হল 1%11)0£ আশ্রয়-বাক্য কেননা 1/17)01 
66010400706 001105” এতে বুয়েছে । অতএব 11810: আশ্রয়-বাক্য 

উহা । ধরা যাক--উহা 749)01: আশ্রয়-বাক্টি হচ্ছে--4১1] ৮1906 
00110165 216 700110165 ড/13101) 19111 আশ্রয়-বাক্ছুটি এরকম হপে 

অন্মানটি ঢ৪119০5 ০ 00041501056 1110016 বা অব্যাপ্য-হেতু 
দোষ দুষ্ট হবে কেননা 711016 01000001105 171০1008115” কোন 

আশ্রয়-বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি । 
উদ্দাহরণটি নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ একটি 177590961,561591-00905£010591 

95119815170 এ পারিবতিত কৰা ধায় £-- 
[121১0110015 8101055 102115 

[018115 

»*১ [015 10106, 

এখানে 78119০5 0£ £১10001105 006 00199601161 নামক 

দোষ হয়েছে। 

(৭0) লঙজিকের আকারে নিলে অন্ুমানটি এইরকম দাড়াবে £ 
4৯1] ৮2110 55110515005 276 85110951105 17551119 00155 16105 

0015 59110£15]া) 25 & 59110515178 1)2৮105 0015 65105 

০৮ 20015 51195150025 2 ৮৪110 59110981517, 

এই অন্থমানটি ঢ9119০5 ০01 [07150715860 11916 বা 

অব্যাপা-হেতু দোষ ছুষ্ট কারণ ?010016 66000 “5511081510 179511)6 

0১:5০ 01005" কোনও আশ্রয়-বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি । 

(5) এ অম্মানটি একটি 7752০6661091-0815501109] 

9511081507-এর উদ্াহরণ। লজিকের আকারে স্পন্ষ্িত্তিত. করলে 
এটি এইরূপ দীড়াবে £ 



২৩৬৬ তর্কবিস্তা গ্রবেশিকা--নিগমন 

11 2 00215 15 $110005, 186 15 18009 

175 15 1720909 

»* 105 15 ৮1100005 

এটি মা911905 0£ £১1000106 006 (00725601610 নামক দোষে 

দুষ্ট কারণ এখানে 15101: আশ্রয়-বাক্যর 50735060কে স্বীকার 
করে সিদ্ধান্তে 11910: আশ্রয়-বাক্াযর ৪০০০01)কে স্বীকার কর! 
হয়েছে। ইহ। শিয়ম-বিরদ্ধ। 



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী _-১৯৫৭ ৩৬৭ 

১৯৫৭--1.00710-71711২50 1১৯৮ 

1. 10620 01621150170 50009 8110. [01701101) ০৫ 10210. 
07, 

“06010 15 00 411 2110 50161706 01 1২925001110”, 12%0121% 00115- 

2, 10150101151) 1001%7061) 111000601816 11005160076 2170 11170019816 

[17000100, 75001711] 000. 1110509800 00৮15101] 2170. 00110810516107 5 

(01005 01 ]1]77001919 11/1015006. 

€0, 

[01501100119 00৮00] (০0101)01911৮6 2170 011-001117012010 1:0৬, 

41০ 1200 1007705 0010170181)50210150085 (0115. 

3. [910৬ 25 10001) 11101611005 8৭ [১০১১1016 1107 €৪৫ু। ০ 0116 

(0110দ511 1000100951010105:__ 

(6) 4811 01017 21017010090. 

(8) 00619111116 10190 00501৮০5002 0811. 

€টা, 
10191117010191) 1961661) (001011819 217৫ ১11001711919 01005101017 £1৬117£ 

00101616 6321010155. 15 ৮০৮-৪1/01700091 2 [যো 01 00009051610? 

এ. 1০0100011405104] 10151015512 26 00105 01 10£1091 
01151017210 807 10115 

0, 
416 811 17500001081 10005110125 এ1িি00901৬02 1001217) 2100 015 

01:95 (78 001050101, 10119. 

8.170৮০:-7 

(৫) 41) 4 70010051001 ০৪ 00 0106 00110109101) 015 1) 176 

চ15 চী2016, 

(8) 0 ০0101051017) (0110দ75 (10) 2 19210100127 1009)0 206 

[612116 011101. 

0, 
[50006 £6785017 2110 0077167%65 1১0901) 0118005 2070 10701720115. 

6. 795 2011) 10%1 01 002 00110-71176 81270061715: 

(৫) 176 10005 106 17911150705 001, 116 1895 12150 2769 200 £ 

07080 10160176280. 

(6) 136 15 1758776) 1১6021058, 176 15 01001013 

(6) [1 500 1580, 00 া1]1 10955; 8৪ 500 ৫0 [চউ০০০, ০ স]1 

1506 045. 



৩৬৮ তর্কবিষ্ভ! গবেশিকা-_নিগমন " 

(৫) 76275 02010061100) (01 ভ191)65 216 101 1010565. 

(6) 2৬10121 050)01050$005 21680561655) 101 000 1061) 0০ 110% 

16011176 1017617) 2400. 020 17001) 11] 1901 198 10000 10 006]. 

ষষ্ট প্রশ্নর উত্তরমাল! ঃ 

(৪) এই অন্ুমানটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায় (177025025006 )। 

এখানে 7$19)01: আশ্রয়-বাক্যটি উহা আছে ধরা যাক উহ বাক্যটি 

হচ্ছে--4৯]1] 1006611152170 10217) 815 00056 110 109৮2 18152 

৪০5 8150. ৪ 11020 £0161)980 । অতএব লজিকের রূপে পরিবতিত 

করলে অন্মানটি এইরকম দ্রাড়াবে :-_ 

411 110051]10শ্র্] 100) 216 00050 চা1)0 118৬6 181752 0০9 2100. 2 70109 

(01617090. 

[70 5 01016 110 1)25 1916 6565 2170 & 01080 10101)290. 

** 126 25 1776611800৮, 

অন্ুমানটি "অব্যাপা-হেতু দোষ ( হ৪11905 ০৫ 00700150:1006650 

7019015 ) দুষ্ট কারণ এখানে 17019015 06100 4006 আ)0 1393 

19155 5525 ৪00. ৪ 701:090. 60169176920” কোন আশ্রয়-বাকে/ই ব্যাপ্য 

হয়নি। 

0৮) এই অন্থমানটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়। এখানে 1910: 

আশ্রয়-বাক্টি উহা আছে। ধরা যাক উহা বাক্যটি হচ্ছে--4১11 

11758176  72150105 815 90508] | অতএব লঙ্জিকের রূপে 

পরিবতিত করলে অনুমানটি এইরকম দাড়াবে £_ 

481] 1107591)6 706750175 2076 017005191. 

76 £5 00171019031. 

** [০ £5 11)92106. 

| 'অনুমানটি এব্যাপী:হেত দোষ দুষ্ট কারণ এখানে 7014916 6০ 
“[7005081* কোন আশ্রয়-বাকে।ই ব্যাপ্য হয়নি । 



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী--১৯৫৭ ৩৬৯ 

€০) অঙ্ছমানটি একটি [752০0661০91-08668011091 

91198150 । লজিকের রূপে পরিঝতিত করলে এটি এইরকম 

দাড়াবে :-- 

[6 500. 7990, ০1 11] 15995. 

স্ব৮00 00 101 7220. 

১১ 00 11] 1201 70895. 

অন্ুমানটি [811905 ০0£ 06175178002 81066506021) দোষে 

ুষ্ট কারণ এখানে 7910: আশ্রয়-বাক্যে 876০20616কে অস্বীকার করে 

সিদ্ধান্তে 207$60.1676কে স্বীকার করা হয়েছে । ইহা নিয়ম-বিরুদ্ধ। 
[ ১৯৪৪-_-৬ (৫) দ্রষ্টব্য | ] 

(4) অন্ুমানটি একটি সংক্ষিপ্ত 177911)061021-056550971081 

95110981575 । এখানে [75090560091 11910: আশ্রয়-বকা উহা 

আছে । ধরা যাক উহ্থা আশ্রয়-বাক্যটি হচ্ছে_-]6ি 97191999 ৬:০৩ 

[)01563, 1০£8015 %/0810 17106 | এখন লঙ্জিকের ধ্জীপে পরিবতিত 

করলে এটি এইরকম দ্রাডাবে ১- 

[6 151165 ৮/০6 1107565, 1206215 01110 1100. 

$/141109 210 100 1707905. 

***136505175 ০8171700 1006. 

অন্মানটি ঢ811805 ০0? 061751776 00০ 05010501610 দোষে 

হৃষ্ট কারণ এখানে 14150 আশ্রন্ব-বাক্যে ৪1:50061৮কে অস্বীকার 

করে সিদ্ধান্তে 001580109156-কে স্বীকার কর! হয়েছে । ইহ] নিয়ম 

বিরুদ্ধ। [ ১৯৪৪-_-১০ (6) ভ্রষ্টবা। ] 

(০) অন্মানটি একটি সংক্ষিপ্ত 101160)709 । লঙ্জিকের রূপে 
পরিবতিত করলে এটি এইরকম দাড়াবে £-_ 

16 1001) 276 £0০00, (1)69% 0০ 100 760011. 651)07109610109 210. 
1 00017) 21০ 720, 0765 799 770 12660. 10 10) 

10161 যেগাত 21০০০ 0 080. 
৮৮ 15106] 200) 01700 7600176 00600 0 0765 195 120 10690 60 00010. 



৩৭৩ তর্কবিস্া প্রবেশিকা- নিগমন 

অর্থাৎ 000181 63100162010155 216 0361555, 

আকার প্রকারের দিক থেকে 10116100079-টি নিভু কিন্ত 

বস্গত ভাবে এটি ভ্রমাত্মক কারণ এখানে 79101 আশ্রয়-বাক্য ও 14111)0: 

আশ্রয়-বাকা উভয়ই বস্তগত ভাবে ভ্রমাত্মক । একজন লোক সৎ বলে 

কোন অবস্থাতেই নৈতিক উপদেশ তার দরকার নেই, এ কথা সতা 

নয়; আবার লোকটি অসৎ বলে কোন অবস্থাতেই মে নৈতিক উপদেশ 
গ্রাহথ করবে না, এ কথাও সত্য নয়; কত উদ্দাহরণ আছে যাতে অসৎ. 

লোক নৈতিক উপদেশ পেয়ে বলে গেছে । অতএব 7$1810 আশ্রয়- 

বাক্যর ছুটি 77529608008 [১10709510101)ই বস্তগত ভাবে ভ্রমাত্মক। 

আবার 71170 আশ্রয়-বাক্যে বল! হয়েছে যে-মানুষ হয় সৎ না হয়, 
অসৎ। একথাও সত্য নয়। অধিকাংশ লোকই অবস্থার চাপে অসৎ 

হয়। এই সব ক্ষেত্রে নৈতিক উপদেশ বিশেষ উপকারী। 
















